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باتک تاصخشم 

 - 1351 اضردمحم ، نایداوف ، هسانشرس : 

.نایداؤف اضردمحم  فیرشلا /  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مالسلا �  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 20×9 س  .ص ؛  108 يرهاظ :  تاصخشم 

 ( مجنپ پاچ  لایر (   2000 موس ؛ )  پاچ  لایر (   2000 مود ؛ )  پاچ  لایر (   2000 لایر 964-7428-16-2 ؛ :   5500 کباش : 

(. .ص  51 .) 1381 مالسلا ،) هیلع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  یلبق : پاج  تشاددای : 

.1382 مود : پاچ  تشاددای : 

.1382 موس : پاچ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.1387 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  108 ؛ [ - 104  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

( جع ) نامز ماما  هرابرد  هیرظن  .ق --  61  - 4 موس ، ماما  (ع ،) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

(ع) یلع نب  نیسح  هرابرد  هیرظن  .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

1385 4 فلا ف9  / BP41/7 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

2053267 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا 

نایداؤف اضردمحم  فلؤم :  

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

يدیرف سابع  ارآ : هحفص   

زییاپ 1392 / مهدزاود پاچ : تبون   

978-964_7428_16_3 کباش :  

هخسن رازه  هد  ناگرامش :  

ناموت  2400 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
7841130 (/ یلخاد 117و116 و 7737801(  7749565 نـفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : ناـیلع / دـیهش 

:7737160 و 7744273 سکاف تیریدم /)  ) 7841131 شورف /) )

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

www.mahdi313.com - 

www.mahdaviat.ir - 

info@mahdaviat.ir - 
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99 اه تفایهر  مود : شخب 

100 ام فیلکت 

100 اهدیدهت اه و  تصرف  . 1

103 اهدیما اه و  میب  . 2

107 یتاعلاطم عبانم 

109 ذخآم عبانم و 
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همدقم

نیسح يوک  كاخ  کشا ، یتسش ز  هک  يا 

نیسح يوب  وت  زا  ماشم ، رب  دسر  یم 

خیرات هظحل  هظحل  رد  ناوت  یم  ار  نآ  ساکعنا  اما  درذگ ، یم  اه  نرق  اه و  لاس  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هثاغتـسا  هنابیرغ  ياون  زا 
ششوج شورخ و  رت ، تبالـصرپ  رتاسر و  زور  ره  هکلب  هتـشاذگن ، لوفا  یـشوماخ و  هب  ور  اهنت  هن  دایرف  نیا  دینـش ، ناج  شوگ  هب 

.تسا هدوزفا  ار  ملاع  ناگدازآ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ات  تسا ؛ هتـسشن  راظتنا  هب  هتخود و  هار  هب  مشچ  اه  نرق  اه و  لاس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـیوگ 
ياه نامرآ  دشخب و  مایتلا  ار  شا  هنهک  ياه  غاد  دریگ ؛ شود  هب  ار  شا  هدـنام  نیمز  رب  مچرپ  دـیوگ ؛ خـساپ  ار  شیادـن  فیرـشلا ،
لجع يدهم  ترضح  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنامولظم  هثاغتسا  هب  خساپ  ماگنه  روهظ ، زور  .دناشوپب  ققحت  سابل  ار  شدنلب 

باهتلا شورخ و  هب  یسک  نآ ، رود  ياه  قفا  اهتنا و  یب  هرتسگ  نیا  رد  .نآ  هدنهد  خساپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
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نامـشچ اب  ار  اه  لاس  اهزور و  دنیـشن و  یم  اشامت  هب  ار  اه  هظحل  هاـکناج  مارآ و  مارآ  رذـگ  زور ، نآ  ندیـسر  يارب  هک  شدـنزرف 
.درادن دوجو  دنک  یم  هقردب  شرظتنم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دای  ارچ  تسا ؟ هدرک  ناهنپ  خر  نایم  نیا  رد  يّرـس  هچ  هتـسب و  ناـبل  رب  ْتوکـس  رهم  يزمر  هچ  یتسار  هب 
هیلع نیـسح  زا  نخـس  اج  ره  ارچ  تسا ؟ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دای  ياـپ  مه  هارمه و  اـج ، همه  هشیمه و 

نیسح دای  تسا و  روهظ »  » زور اروشاع  ارچ  دیاشگ ؟ یم  خر  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مان  تسا ، مالـسلا 
؟…  فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مالک  نیزاغآ  مالسلا  هیلع 

نایب یتفایهر  دنک و  یـسررب  نوگانوگ  داعبا  رد  فلتخم و  ياهرظنم  زا  ار ، دـنویپ  طابترا و  نیا  زا  ییاه  هشوگ  دـشوک  یم  رثا  نیا 
ییایاوز فشک  يارب  يا  همدقم  رتشیب و  شهوژپ  قیقحت و  يارب  يرازبا  زین  ناغلبم و  ناققحم و  زا  یخرب  هیامتـسد  ناونع  هب  ات  دراد 

راثآ جیاتن و  زین  اه و  یگتـسویپ  نیا  لیلحت  یـسررب و  هچرگ  .دشاب  مالـسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نیا  تایح  ینارون  قیاقح  زا  رگید 
نآ زا  هاگآ  ییاه  ناج  نادزار و  ییاه  لد  اه ، یگتـسویپ  نیا  رارـسا  هرگ  ندوشگ  دبلط و  یم  رت  خارف  یتصرف  رگید و  یلاجم  نآ ،

.دبلط یم  ار  رارسا 
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اهدنویپ لوا : شخب 

هراشا
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یگنتاگنت دـنویپ  طاـبترا و  ملاـع ، دارفا  ازجا و  همه  نیب  تسا ، هداد  رارق  نآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یمظن  تهج  هب  ملاـع ، نیا  رد 
تسا و خیرات  نایاپ  ات  تقلخ  يادتبا  زا  یتسه  مامت  اب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يارب  دنویپ ، نیرت  یساسا  هطبار  نیارد  دراد ، دوجو 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  .تسا  قیقد  ریگمشچ و  رایسب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  طابترا  دنویپ ، نیا  نایم  رد 

زاس تشونرس  نارود  مامت  رد  .دنتسه و  وا  تلود  راظتنا  مشچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملس و 
اب طابترا  یب  وا ، همیرک  تلود  رد  خـیرات  راودا  ناگدـیزگرب  روضح  تعجر و  ایوگ  .تسا  هدوب  ام  دوعوم  یجنم  زا  نخـس  خـیرات ،

! دشابن دنویپ  نیا 
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: میزادرپ یم  مامه  ماما  ود  نیا  ياهتهابش  زا  ییاه  هولج  هب  اتسار  نیارد 

نآرق هارمه  کی :

هراشا

لیوأت مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  اهنآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  دراد  دوجو  یتایآ  میرک  نآرق  رد 
کی هک  دـنا  هدومن  ریـسفت  لیوأت و  سکعلاب ، ماـما و  نیرخآ  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  نیموس  ار  یتاـیآ  نینچ  مه  .دـنا  هدومرف 

: ددرگ یم  میدقت  مادک  ره  زا  هنومن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هاگن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 1

: تسا هدومن  لیوأت  نیسح  ماما  هب  ار  میرم  ترضح  هروس  هیآ  نیلوا  يدهم  ماما 

( صعیهک  ) هیآ لیوأت  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » مدرک ضرع  هادـفلا _  هل  انحاورا  رـصع _  ماـما  هب  دـیوگ : یمق  هللادـبع  نب  دعـس  »
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلع  اهّـصق  مث  ایرکز ، هدـبع  اهیلع  هللا  علطا  بیغلا ، ءابنا  نم  فورحلا  هذـه  : » دومرف تسیچ ؟
هک تسا  یبـیغ  راـبخا  زا  فورح  نیا   (1) اهایا ؛…  همّلعف  لیئربج  هیلع  طـبهاف  هسمخلا  ءامـسا  همّلعی  نا  هبر  لأـس  اـیرکز  نا  کـلذ 

ار نآ  ناتساد  نآ  زا  دعب  هدرک و  علّطم  نآ  زا  ار  ایرکز  دنوادخ 
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…«. تسا هتفگ  زاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب 

.دزوماـیب يو  هب  ار  هبیط » هسمخ  ءامـسا   » هک درک  تساوـخرد  شراـگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  هک : تـسا  رارق  نـیا  زا  ناتـساد 
.داد میلعت  وا  هب  ار  كاپ  یماسا  نآ  داتسرف و  ورف  وا  رب  ار  لیئربج  لاعتم ، دنوادخ 

دـش و یم  فرطرب  شهودـنا  درک ، یم  داـی  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  و  همطاـف ، یلع ، دـمحم ، ياـه  ماـن  نوـچ  مالـسلا  هـیلع  اـیرکز 
تسیرگ و یم  تفرگ و  یم  ار  شیولگ  هّصغ ، ضغب و  درک ، یم  داـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  .تفر و  یم  نیب  زا  شیراـتفرگ 

.دش یم  توهبم 

هیلع نیـسح  یتقو  اما  دوش ؛ یم  فرطرب  مهودـنا  مبای و  یم  شمارآ  منک ، یم  دای  ار  رفن  راهچ  نآ  یتقو  ارچ  اهلاراب ! تفگ : يزور 
؟ دوش یم  دنلب  ما  هلان  دوش و  یم  يراج  مکشا  منک ، یم  دای  ار  مالسلا 

و تسا ، هرهاط  ترتع  تداهـش  زمر  ءاه »  » البرک و مسا  فاک » (! » صعیهک : ) دومرف درک و  هاگآ  ناتـساد  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  يادـخ 
.تسا وا  ربص  ناشن  داص »  » شطع و هب  هراشا  نیع »  » مالسلا و هیلع  نیسح  لتاق  دیزی  مان  ءای » »

ص:12

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


دادن هزاجا  یسک  هب  و  دماین ، نوریب  شهاگتدابع  زا  زور  هس  ات  دش و  نیگمغ  نالان و  دینش ، ار  بلطم  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  ایرکز 
: تفگ هحون  نینچ  داد و  رس  هلان  هیرگ و  .دیایب و  وا  دزن 

.مدنمدرد يا  هدرک  ریدقت  دوخ ، قیالخ  نیرتهب  دنزرف  يارب  هک  یتبیصم  زا  اهلاراب !

یم مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نت  رب  ار  تبیـصم  نیا  هماج  ایآ  ینک ؟ یم  لزان  وا  هناتـسآ  رب  ار  تبیـصم  نیا  ایآ  ایادخ !
؟ يروآ یم  دورف  نانآ  تحاس  رب  ار  مغ  نیا  ایآ  یناشوپ ؟!

: تفگ نآ  زا  دعب 

وا دـنمدرد  ارم  هاـگنآ  هد ؛ رارق  نم  یّـصو  ثراو و  ار  وا  دوش و  نشور  وا  هب  ممـشچ  يریپ  رد  اـت  نک  اـطع  نم  هب  يدـنزرف  اـهلاراب !
.يدنادرگ شدنزرف  دنمدرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبیبح  هک  نانچمه  نادرگ ؛

ییحی ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نیب  اذل  .تخاس  يو  دنمدرد  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  دنوادخ ،
ینعی تسا ؛ رگید  مه  هب  هیبش  مه  تداهـش  هوحن  دـندمآ و  ایند  هب  ههام  شـش  ود  ره  هک  نیا  دـننام  دراد ؛ دوجو  ییاـه  تهابـش  زین 

درف يارب  دومن و  ادج  نت  زا  ار  نانآ  سّدقم  رس  درف  نیرت  یقش 
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(1) .تشاذگ الط  تشط  لخاد  ار  سّدقم  رس  زین  وا  داتسرف و  هیده  یکاپان 

ص:14

هیلع يدـهملا  مامالا  ثیداـحا  مجعم  و 299 ؛ ص89  ج45 ، راونـألاراحب ، ص85 ؛ ج4 ، بوشآرهـش ، بقانم  ص251 ؛ داـشرا ، - 1
ماـنب ینز  اـب  رـصع  هاـشداپ  سیودریه » : » تسا هنوـگ  نـیا  زین  مالـسلا  هـیلع  ییحی  ترـضح  تداهـش  هـعقاو  ص182 . ج3 ، مالسلا ،
.دوب ابرلد  یمادـنا  نوزوم و  یتماق  ياراد  هک  تشاد  رگبوشآ  اـبیز و  يرتخد  دوخ  قباـس  رهوش  زا  نز  نیا  درک ؛ جاودزا  اـیودریه » »
ریثأت تحت  تخس  ار  هاشداپ  صخـش  راضح و  همه  هک  يروط  هب  دومن ، يزیگنا  لد  صقر  رتخد  سیودریه »  » تدالو نشج  زور  رد 

تخاب وا  قشع  ورگ  رد  لد  دش و  دوخ  هدـناوخ  رتخد  هتفیرف  هاشداپ  نانچ  زور  نآ  زا  دـعب  .داد  رارق  دوخ  هدـنبیرف  راوطا  تاکرح و 
رتخد هب  تبسن  وا  ءوس  رظن  هاشداپ و  قشع  يارجام  .ددرگ  اور  دهد  روتـسد  ات  دهاوخب  يو  زا  دراد  یـشهاوخ  ره  تساوخ  وا  زا  هک 

تاروت و مکح  فالخرب  لمع  نیا  هک  درک  رطخ  مالعا  هاشداپ  هب  ییحی  ترـضح  .دـیدرگ  سکعنم  رهـش  رد  دـش و  شاف  دوخ  نز 
دوجو هک  شرداـم  رتخد و  .دزیهرپـب  وا  اـب  جاودزا  ًاـنایحا  هدوارم و  زا  هک  تسا  مزـالم  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  عرش 
هناـهب دومن ، رتخد  لاـصو  هب  لـیامت  راـهظا  هاـش  هک  يزور  دنتـسناد ، یم  شیوخ  هشقن  ماـجنا  شیاـسآ و  ّلـخم  ار  نید  غّلبم  ییحی 

ردام و نوسفا  ماد  رد  هک  هاش  .دیـسر  دـهاوخن  قوشعم  لاصو  هب  هاـش  دریگ و  یمن  رـس  قشع  نیا  تسا  هدـنز  ییحی  اـت  هک  دـنتفرگ 
نایم ار  وا  نینزاـن  رـس  داد  روتـسد  سوه  اوه و  هبلغ  لاـح  رد  تساوخ و  ار  ییحی  دوب ، هداد  تسد  زا  نید  لد و  هدـش و  عقاو  رتخد 
یسیع ترـضح  شا  هلاخ  رـسپ  نامز  نآ  رد  دوب ، هلاس  یـس  ماگنه  نآ  رد  مالـسلا ، هیلع  ییحی  ترـضح  .دنزاس  ادج  ندب  زا  یتشط 

دننام تخیر و  نیمز  يور  هب  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  نوخ  هرطق  کی  دوب ؛ هدرکن  دوعص  زونه  دوب و  قلخ  نایم  رد  مالسلا ، هیلع 
لباب ناـهاشداپ  زا  یکی  اـت  درب ، ورف  یماندـب  گـنن و  بارطـضا و  تشحو و  هب  ار  لیئارـسا  ینب  نوخ  نیا  شـشوج  .دیـشوج  هراوف 
عبانم زا  یخرب  رد  .داتسیا  ششوج  زا  نوخ  ات  دیناسر ، لتق  هب  ار  دوهی  زا  يدایز  هورگ  دیشک و  نیطسلف  هب  يرکـشل  قارع ) بونج  )

تسا و هتفر  ایند  زا  دالیم  زا  لبق  لاس 606  رد  يو  هک  یتروص  رد  دنا  هتشون  رصنلا » تخب   » تسا روهـشم  هکنانچ  ار  هاشداپ  نیا  مان 
.دنک یمن  قیبطت  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  تدالو  اب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 2

: تسا هدومن  لیوأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  ار  سمش  هروس  هیلوا  تایآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  روعا  ثراح  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

لوسر دمحم  کلذ  ثراح ، ای  کحیو  لاق : اهیحـض ) سمـشلا و  و   ) هباتک یف  هللا  لوق  نع  ینربخا  كادف : تلعج  هللا ! لوسر  نبای  »
ولتی بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  کـلذ  لاـق : اـهیلت ،) اذا  رمقلا  و  : ) هلوق كادـف : تلعج  تلق : ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

! ادـخ لوسر  هداز  يا  ؛(1)  الدـع اطـسق و  ضرالا  ألمی  دـمحم ، لآ  نم  مئاقلا  کلذ  لاق : اهیّلج ،) اذا  راـهنلا  و  : ) تلق لاـق : ًادـمحم ،
: دومرف ترضح  .زاس  علّطم  نآ ) رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب  دنگوس  ( ) اهیحض سمـشلا و  و   ) هفیرـش هیآ  يانعم  زا  ارم  موش ، تیادف 

.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیشروخ ، زا  دارم 

ص:15

ص495. ج5 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص79 ؛ ج24 ، راونألاراحب ، ص 212 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  - 1
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؟ تسیچ دیآ ) نآ  زا  سپ  نوچ  هام  هب  دنگوس  ( ) اهیلت اذا  رمقلا  و   ) هفیرش هیآ  زا  روظنم  موش ! تیادف  دیسرپ :

.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هام ، زا  روظنم  دومرف :

؟ تسیچ دزاس ) نشور  ار  نآ  هک  یتقو  زور ، هب  دنگوس  و  ( ) اهیّلج اذا  راهنلا  و   ) هفیرش هیآ  زا  دوصقم  تفگ :

«. دنک لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  زور ، زا  دوصقم  دومرف :

لجع يدهم  ماما  تلود  رد  اما  تسا ، بش  دـننامه  ناشزور  دارفا ، هبناج  همه  لماک و  تیدوبع  نتـشادن  تهج  هب  تیرـشب  هتـشذگ 
دیاب نشور  زور  ار  مایا  نآ  تقیقح  هب  هک  ددرگ  یم  افوکـش  لحارم  همه  رد  تیرـشب  یگدـنز  نانچ  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

.تسین يرثا  اه  یهابت  اه و  یهایس  زا  هک  ارچ  دیمان ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 3

لیوأت ماما  نیرخآ  ماما و  نیموس  هب  هک  دراد  دوجو  یتایآ  ینامسآ  باتک  نیرخآ  رد 

ص:16
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: تسا هدش 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

یسک )(1) ؛ ًاروُصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرْسی  اَلَف  ًاناَْطلُس  ِهِیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َالَو  )
قح  ) هطلـس شیلو  يارب  هدش ، هتـشک  مولظم  هک  یـسک  نآ  قح و  هب  رگم  دیناسرن ، لتق  هب  هدرمـش ، مارح  ار  شنوخ  دـنوادخ  هک  ار 

«. تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق )

هدـش دراو  تیاور  شـش  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هفیرـش  هـیآ  نـیا  لـیوأت  رد 
: تسا نیا  اه  تیاور  نآ  زا  یکی   (2) .تسا

: دومرف ًامُولْظَم ) َِلُتق  ْنَمَو   ) هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگ : یم  رینتسم  نب  ماّلس 

نوخ ماقتنا  بلط  رد  دـنک ، مایق  نوچ  ام  مئاق  .میتسه و  وا  يایلوا  ام  دـش و  هتـشک  مولظم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  وا  »
مالسلا و هیلع  نیسح  لوتقم ، .تسا  هدرک  لتق  رد  فارسا  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاج  ات  دشک  یم  سپ  دیآرب ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا اریز  تسا ؛ روصنم  وا  .دوش  هتشک  وا  لتاق  ریغ  هک  تسا  نیا  لتق  رد  فارـسا  .تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  وا  یلو 

هک ادخ  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  هب  دوش  يرای  هک  نیا  ات  درذگ  یمن  ایند 

ص:17

هیآ 33. ءارسا ، هروس  - 1
ص227. ج5 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
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(1) «. دشاب هدش  ملظ  روج و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز 

هیآ دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  امهنع ) هللا  یـضر   ) مظاکلا یـسوم  دـنزرف  اضرلا  یلع  ماـما  زا  : » دـیوگ یم  زین  یفنح  يزودـنق 
.(2)« تسا هدش  لزان  مالسلا  امهیلع  يدهم  نیسح و  هرابرد  ًامُولْظَم )  َِلُتق  ْنَمَو  )

تایاور اب  هارمه  ود :

هراشا

زا يرای  نودـب  راظتنا  اروشاع و  تقیقح  كرد  دوش ، یم  نایامن  راظتنا  اروشاع و  نیب  قیمع  قیقد و  يا  هطبار  ثیداـحا ، هب  هجوت  اـب 
ترضح تسا ، تیوه  نودب  هیام و  یب  رگیدکی ،

ص:18

هّیلول انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  : » هلوق یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رینتـسملا  نب  مالـس  نع  : » ص 290 ج 2 ، یشایع ، ریسفت  - 1
ماق اذا  اّنم  مئاقلا  و  هؤایلوا ، نحن  امولظم و  لتق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  وه  لاق : اروصنم » ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلس 

لتقلا یف  فارسالا  و  مئاقلا ، هیلو  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  لوتقملا  لاق : و  لتقلا ، یف  فرـسا  دق  لاقی  یتح  لتقیف  نیـسحلا ، راثب  بلط 
ألمی ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  لجرب  رـصتنی  یتح  ایندلا  نم  بهذی  هناف ال  اروصنم ، ناک  هنا  هلتاق  ریغ  لتقی  نا 

ص ج 7 ، هادهلا ، تابثا  ص 218 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 419 ؛ ج2 ، ناهربلا ، املظ ( .» اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا 
ص227) ج5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  102 ؛

ص590. هدوملا ، عیبانی  - 2
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یم تروص  ناهج  يدازآ  يارب  هک  یمایق  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ثراو  دـنزرف و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
.تسا ماجرفان  اونین  تضهن  گنهرف و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دریذپ 

رکفت هشیدنا و  ناهج  ياج  ره  رد  .دناد  یم  روهظ »  » ار يراگدنام  يرادیاپ و  ّرس  و  البرک »  » ار دوخ  تکرح  شالت و  اقب ، زمر  هعیش 
موی لک   » راعش هراومه  اریز  .تسا  هناگیب  نآ  هب  نداد  نت  ملظ و  اب  هعیش  .دوب  دهاوخ  انعم  یب  توکـس  شزاس و  دشاب ، مکاح  هعیش 

فراعم نییبت  نادیهش و  رالاس  يارب  ازع  هماقا  مّرحم و  ندیسر  ارف  اب  هلاس  همه  .تسا  هتخیمآ  وا  ناج  اب  البرک » ضرأ  لک  اروشاع و 
.دوش یم  هدیمد  هعیش  دبلاک  رد  هزات  ناج  اروشاع 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  شدـنزرف  دای  اب  دوش  یم  هماقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داـی  اـب  یتضهن  تکرح و  یتقو  رگید  يوس  زا 
مّرحم و دـنناد و  یم  روهظ »  » يارب يزاس  هنیمز  هب  فظوم  ار  دوخ  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  .دوش  یم  هدومیپ  همیب و  فیرـشلا  هجرف 

.تسا هلئسم  نیمه  يارب  يریذپ  ماهلا  نامز  يزاس و  گنهرف  هام  رفص 

ص:19
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دنمشیدنا دصراهچ  روضح  اب  اهنآ  .تسا  هدنامن  یفخم  زین  مزینویهـص  ینعی  مالـسا ؛ کی  هجرد  نانمـشد  هاگن  دید و  زا  هلئـسم  نیا 
هاگن اروشاع  زبس ؛ هاگن  خرس و  هاگن  دراد : هاگن  ود  هعیش  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنداد و  لیکشت  ویوآ » لت   » رد ار  یـشیامه  دوخ 
ّتلذ ار  ملظ  اب  یگدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  رارق  وگلا  اب  هعیش  .تسا  رارمتسا  موادت و  زبس  هاگن  روهظ  شخب و  ماهلا  خرس 

یم روهظ  زاس  هنیمز  ار  شتکرح  مایق ، زا  دـعب  دزاس و  یمن  ملظ  اب  ناهج  ياج  چـیه  رد  لاّعف  هشیمه  ناشفـشتآ  دـننام  اذـل  هتـسناد ،
.دوش یم  یتاراشا  هدنیآ  هتشذگ و  نایرج  ود  نیا  دنویپ  زا  يا  هشوگ  هب  اذل   (1) .درادن ساره  يدیدهت  تردق و  چیه  زا  دناد و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  . 1

تسا و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  هدش  دراو  تیاور ، دصیـس  زا  شیب  رد 
رد

ص:20

هناخباتک رد  تسا و  هدـش  پاچ  بالقناو » تمواقم  عیـشت   » ناونع اب  همجرت و  ویوآ  لـت  یللملا  نیب  سنارفنک  تـالاقم  هعومجم  - 1
.يراخلب نسح  رتکد  یگنهرف ، توافت  مجاهت و  .ك.ر  نینچمه  .تسا  دوجوم  تیودهم  هدکشهوژپ 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سّدـقم  دوجو  زا  هک  یثیداـحا  رتشیب 
یفرعم نیسح » مرسپ  دنزرف  نیمهن  «، » مرسپ نیا  لسن  زا   » و نیسح » مرسپ  رابت  زا  : » نوچ ینیوانع  هب  ترـضح  نآ  هب  هدمآ ، فیرـشلا 

 (2) .دشاب یم  ثیدح  جنپ  داتشه و  دصکی و  هنیمز  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  عومجم  هک   (1) .تسا هدش 

: دوش یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لوق  زا  تیاور  دنچ  اج  نیا  رد 

: دیوگ یم  نادْمَه  هفیاط  زا  يدرم 

يذلا وه  هبیغلا و  بحاص  وه  يدلو و  نم  عساتلا  وه  همالا  هذه  مئاق  لوقی : مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  تعمـس  »
تسا نم  نادنزرف  زا  نیمهن  تما  نیا  مئاق  دومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  زا  ؛(3)  یح وه  ُهثاریم و  مُّسقی 

«. دننک یم  میسقت  شتایح  رد  ار  شثاریم  هک  تسا  یسک  وا  و  تسا ، تبیغ  بحاص  وا  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   

نوموصعم و ءانما  راربا  همئا  كدـلو  نم  هعـست  هداسلاوبا  دیـسلا ، نبا  دیـسلا  تنا  نیـسح ! اـی  یب ، يرـشب  یف  لوقی  هللا  لوسر  ناـک  »
تنا .مهمئاق  مهیّدهم  عساتلا 

ص:21

ص 16 و ص 132. يدهم ، دای  - 1
ص 254. رثالا ، بختنم  - 2

ص 134. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 397 ؛ ج 6 ، هادهلا ، تابثا  ص 317 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 3
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تمق امک  نامزلارخآ  یف  موقی  الدع ، اطـسق و  ایندلا  ألمی  مهیدـهم  عساتلا  راربا و  همئا  کبلـص  نم  هعـست  همئالاوبا  مامالا ، نب  مامالا 
دنزرف ُهن »  » و یتاداس ، ردپ  رسپ و  دیس  وت  نیسح ! يا  دومرف : نم  هب  یتراشب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ؛(1) هلوا یف 

ردپ ماما و  رـسپ  ماما  وت  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  يدـهم  نانآ  نیمهن  و  دـنا ، موصعم  نیما و  راربا و  ناماما  وت ، زا 
یم طـسق  لدـع و  زا  رپ  ناـمزلا ، رخآ  رد  ار  اـیند  هک  تسا  يدـهم  ناـنآ ، نیمهن  دـنراربا و  همئا  وت  تشپ  زا  دـنزرف  ٌهن  یتسه و  همئا 

…«. دنک

رـالاس دـنزرف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  تونب  توـبا و  بسن و  بسح و  رد  دـنویپ  داـحتا و  نیا 
زا هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  یکی  ود ، ره  قطنم  هار و  .تسوا  ثراو  (2) و  تسا مالسلا  هیلع  نادیهش 

نیا اهراب  اریز  درک ، دهاوخ  یکین  لدع و  زا  رپ  ناتسلگ و  ار  ناهج  هک  دمآ  دهاوخ  یسک  وا  لسن 

ص:22

ص344. ج36 ، راونألاراحب ، ص 167 ؛ رثالا ، هیافک  - 1
خـساپ تفه  هک  تسا  هدومن  یفرعم  مالـسلا  هیلع  یتبجم  نسح  ماـما  دـنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  - 2

هیحان زا  يدـهم  ماما  تفگ : ناوت  یم  هک  نآ  نمـض  ص105 . سونقق ، راظتنا  رد  ك.ر : .تسا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  لدتـسم  مکحم و 
يدعب ناماما  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رـسمه  اریز  تسا ، ینـسح  ردام  هیحان  زا  تسا و  ینیـسح  ردپ 

.دنتسه مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  مه  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  مه 
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.دوب هدش  يروآدای  وا  هب  هلئسم 

: دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینالوط  ًاتبسن  یتیاور  رد 

نینکرلا نیب  رهظی  نیسح ، ای  كدلو  نم  عساتلا  وه  لوقعلا و  هتبیغ  یف  ریحت  لومأملا  ناطلـسلا  هرفکلا ، لتاق  و  هرمالا ، ریما  رهظی  »… 
اوقـال و  هماـیا ، اودهـش  و  هناوا ، اوقحل  هناـمز و  اوکردا  نیذـلا  نینمؤملل  یبوط  نیندـالا ، ضرـالا  یف  كرتـی  ـال  نیلقثلا و  یلع  رهظی 

نیمهن .دوش  یم  نادرگرس  شتبیغ  نامز  رد  اه  لقع  دنراد و  ار  وا  يوزرآ  هک  یناطلـس  نارفاک ، هدنـشک  ناگرزب و  ریما  ؛(1)  هماوقا
هب اشوخ  .دوش  یم  رهاظ  نایّنج  اه و  ناسنا  همه  نیمز و  ياج  همه  رب  ماـقم  نکر و  نیب  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  وت  دـنزرف 

«. دشاب شنارای  هدننک  تاقالم  تموکح و  دهاش  دنوش و  وا  هب  قحلم  دننک و  كرد  ار  وا  نامز  هک  ینمؤم  دارفا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بسن  . 2

هک هدش  یفرعم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنزرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  تیاور  دون  دص و  زا  شیب  رد 

ص:23

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرگید  تیاور  رد  ص578 . ح2 ، ب10 ، ف6 ، رثـالا ، بختنم  - 1
قح و هب  مئاق  نیسح ! يا  وت  دنزرف  نیمهن  لدعلل ؛ طسابلا  و  نیدلل ، رهظملا  قحلاب و  مئاقلا  وه  نیـسح  ای  كدلو  نم  عساتلا  : » دیامرف

لجع يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح16 ؛ ب26 ، ص304 ، ج1 ، نیدلا ، لامک  تسا ،» تلادع  هدننک  هدرتسگ  نید و  هدـننک  رهاظ 
ص66. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 
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(1) .تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  نابز  زا  ثیداحا  نیا  زا  یشخب 

دناوخ یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنزرف  تهج  نیا  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شدنزرف  نادیهـش ، رالاس 
: دومرف ترضح  نآ  .دوش  هدیمهف  هلسلس  نیا  زا  رفن  نیرخآ  ات  تماما  نامز  تیمها  تلاصا و  هک 

: دندومرف هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

«. تسا همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  ؛(2)  همطاف دلو  نم  يدهملا  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرگید  تیاور  رد 

وت رب  تراشب  همطاف ! يا  کنم ؛ يدهملا  همطاف ! ای  يرـشبِا  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  »
(3) «. تسوت نادنزرف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  داب ،

تصرف يدارفا  مالـسلا  اهیلع  دنا  هدوبن  ارهز  ترـضح  نادنزرف  زا  و  دنا ، هتـشاد  تیودهم  ياعدا  خیرات  لوط  رد  هک  يدارفا  نیاربانب 
.دنتسه نیغورد  بلط و 

ص:24

ب6. ص247 ، رثالا ، بختنم  - 1
(. ص 161 ج 1 ، دوعوم ، يدهم  زا  لقن  هب  . ) ص161 ج1 ، ریغصلا ) عماج  هیشاح  رد  هدش  پاچ  ، ) قئاقحلا زونک  - 2

ص144. ج1 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  باقلا  . 3

ياه بقل  زا  یـضعب  تسا و  طابترا  رد  اروشاع »  » اب ًامیقتـسم  اه ، نآ  زا  یـضعب  هک  دـنراد  یکرابم  باـقلا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
.تسا هدش  يراج  مالسلا  هیلع  ناشراوگرزب  دج  نابز  رب  ترضح ، نآ  سّدقم 

؟ دیتسه رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  دندرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رضحم  زا  دیوگ : یم  باشخلا  یسیع 

، متسین نم  هن  ؛(1)  رهشا هینامث  هقتاع  یلع  فیسلا  عضی  هّمعب ، یّنکملا  هیباب ، روتوملا  دیرشلا  دیرطلا  رمالا  ُبحاص  نکل  ال و  : » دومرف
شیومع هینک  وا  هینک  دنام و  یم  نیمز  رب  شردپ  نوخ  دنک و  یم  يریگ  هرانک  مدرم  نایم  زا  هک  تسا  یسک  رما  نیا  بحاص  هکلب 

«. دراذگ یمن  نیمز  رب  ریشمش  مامت  هام  تشه  دراد و  یمرب  ریشمش  هاگ  نآ  .دوب  دهاوخ 

.دیآ یم  رامش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  باقلا  زا  تسا _  انعم  کی  هب  ود  ره  هک  دیرـش _ »  » و دیرط » »
رانک نآ  يانعم  هتفر و  راک  هب  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نابز  رد  ترابع  ود  نیا 

ص:25

ص 133. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 397 ؛ ج 6 ، هادهلا ، تابثا  ح5 ؛ ب30 ، ص 318 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 1
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: دیوگ یم  دیرش »  » يانعم رد  هللا  همحر  يرون  یجاح  .تسا  هدش  هدنار  هدز و 

شقح ماـقم  يرازگرکـش و  ماـقم  رد  دنتـسنادن و  ار  وا  تمعن  دوجو  ردـق  دنتخانـشن و  ار  ترـضح  نآ  هک  یمدرم  زا  هدـش  هدـنار  »
نابز و کمک  هب  دنتخادرپ و  ناشیا  هرهاط  هیّرذ  حمق  لتق و  هب  دـندش ، دـیماان  وا  رب  نتفای  تسد  زا  هک  نیا  زا  سپ  هکلب  دـندماینرب ؛

(1) «. دندرک مدرم  ناهذا  بولق و  زا  وا ، دای  مان و  ندنار  نوریب  رب  یعس  ملق ،

: دیامرف یم  ثیدح  نیا  هرابرد  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

هیلع يرکـسع  نسح  ماـما  دـلاو ،»  » زا دارم  .دـنا  هدرکن  ار  شنوخ  بلط  دـنا و  هتـشک  ار  شردـپ  هک  یـسک  ینعی ، هیباـب ؛» روـتوملا  »
هینک دیاش  همعب » ینکم   » و دوش ، یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه  لماش  هک  تسا  دـلاو  سنج  ای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ای  مالـسلا ،

نسحلا و یبا  رفعجوبا ، شا  هینک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  ای  دشاب ، مساقلاوبا  ترـضح ، ياهومع  زا  یخرب 
.دشاب و ترـضح  يومع  زا  فوخ  تهج  هب  هینک ، ندروآ  ترـضح و  مسا  هب  ندرکن  حیرـصت  تلع  تسین  دیعب  .دشاب  دمحم  یبا  ای 

(2) «. تسا رترهاظ  طسو ، لوق 

نوتم رد  .دیامن  یم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبرغ  هجوتم  ار  ام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیاور  نیا 

ص:26

ص 78. بقاثلا ، مجن  - 1
ص 37. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2
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یلع ترضح  نانمؤمریما  .دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیمولظم  تبرغ و  هب  عجار  يا  هدنهد  ناکت  بیجع و  ریباعت  یمالـسا 
: دیامرف یم  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع 

هکی و هراوآ  هدنار  نامه  مالـسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح   ) رما نیا  راد  هدـهع  ؛(1)  دیحولا دیرفلا  دیرّطلا  دیرّـشلا  رمالا  اذه  بحاص  »
«. تساهنت

رد .دشک  یم  شود  هب  هنت  کی  ار  ملاع  ياه  مغ  لاس  رازه  زا  شیب  .تسا  ماما  راظتنا  ربص و  تیمولظم ، تبرغ ، نامز  تبیغ ، نارود 
: میا هتشاد  هضرع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ترایز 

«. اهنت ماما  يا  وت  رب  مالس  ؛(2)  دیرفلا مامالا  اهیا  کیلع  مالسلا  »

: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیاور  هب  یهباشم  تیاور  رد  رفعج  نب  یسوم  ماما 

نطو زا  رود  ياهنت  بیرغ  نآ  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح   ) وا ؛(3)  هیباب روتوملا  هلها  نع  ُبئاغلا  ُبیرغلا  ُدیحولا  ُدـیرّطلا  وه  »… 
«. تسا هدشن  هتفرگ  شردپ  نوخ  ماقتنا  زونه  هک  تسا  شیوخ  ناسک  ناگدید  زا  بیاغ 

ص:27

ص120. ج51 ، راونألاراحب ، - 1
ص619. هیدهم ، هفیحص  سدقم ، بادرس  ترایز  - 2

ح4. ب34 ، ص361 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 3
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تسارهز يدهم  تبرغ  زا  نخس 

تسام نم و  ییافو  یب  زا  نخس 

دشاب هاک  ناج  یمغ  يدهم  مغ 

دشاب هاگآ  یسک  رتمک  نآ  زا 

هتشگ هدنمرش  وا  زا  ییابیکش 

هتشگ هدنکآ  شلد  ناج و  مغ  ز 

تسیک ناهج  نیا  رد  رت  مولظم  وا  زا 

تسین ربخاب  سک  شتبرغ  هنک  ز 

دراد هآ  کشا و  زوس و  تبیغ  هب 

دراد هاچ  رد  رس  شیوخ  ّدج  وچ 

هتسشن شمشچ  رد  راخ  ییوگ  وت 

هتسکش هعیش  تلفغ  زا  شلد 

يدهم تساهنت  هکی و  بیرغ و 

؟ يدرم مسر  سپ  نایعیش  دش  اجک 

؟(1) میراد یمنرب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ییاهنت  تبرغ و  ندودز  يارب  یمدق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیامرف  هب  هجوت  اب  ارچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیصوت  . 4

هیحان ترایز  رد  ناشراوگرزب  ّدج  تریس  اه و  یگژیو  فاصوا ، هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

ص:28

.نایتاره یلع  رتکد  تبرغ ، نرق  .ك.ر 12  نآ  ندودز  ياهراک  هار  تبرغ و  زا  عالطا  يارب  - 1
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: تسا هلمج  نیا  اهزارف  نآ  زا  یکی  .دراد  دنلب  قیمع و  ییاه  مالک   (1) هسّدقم

نامیتی راهب  وت  کیبا ؛ … كدج و  قئارط  ًاکلاس  ماعنالا  فیلح  ماکحالا و  ندعم  مالسالا و  ّزع  مانالا و  همـصع  ماتیالا و  عیبر  تنک 
.يدوب تردـپ  تّدـج و  هار  ورهر  يراکوکین ، اه و  شـشخب  نامیپ  مه  ماکحا و  نوناک  مالـسا و  تّزع  مدرم و  هاـگهانپ  أـجلم و  و 

«. يدوب نآ  نابهگن  نید و  ظفاحم  الب و  ماگنه  رد  رابدرب  روبص و  قح و  روای  نابرهم و  نیملسم  مالسا و  يارب 

: تسا هدومرف  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  همادا  رد 

هّوأت هّوأتت  قاّسفلا  ُلبـس  نع  ابکان  قاثیملا  دهعلل و  اظفاح  ادـهتجم  هعاطلا  یف  ادُـضع و  هّمالل  ادنـس و  نآرقلل  ًادـلو و  لوسرلل  تنک  »
لوسر  » يارب نیسح ، يا  وت  ؛(2)  اهنم نیشحوتسملا  نیعب  ًارظان  اهنع  لحاّرلادهز  ایندلا  یف  ًادهاز  دوجـسلا  عوکرلا و  لیوط  دوهجملا 
بقارم ظفاح و  نامیپ ، دهع و  هب  تبـسن  رگـشالت و  ادخ  تعاط  رد  .يدوب  ییوزاب  تما ،»  » يارب دنـس و  نآرق »  » يارب دنزرف و  ادخ »

ناقساف هار  زا  .يدوب 

ص:29

دیفم و خیش  هب  سپس  دیفم و  خیـش  دیتاسا  زا  یخرب  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  نابئان  زا  یکی  قیرط  زا  ترایز  نیا  - 1
.تسا تایاور  اب  وس  مه  نآ  نیماضم  هک  نآ  نمـض  .دشاب  یم  هژیو  رابتعا  ياراد  اذـل  تسا ، هدیـسر  يدهـشم  نبا  یـضترم و  دـیس 

.یناقلاط هللا  تیاده  رون ، هرمه  .ك.ر  رتشیب  عالطا  يارب 
ح 38. ص 239 ، ج 101 ، راونالاراحب ، - 2
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ایند ياسراپ  دهاز و  .دوب  ینالوط  وت  دوجس  عوکر و  .تسا  هداتفا  تمحز  جنر و  هب  هک  یمدآ  هآ  يدیـشک ؛ یم  هآ  .یتفات  یمرب  رس 
«. يدرک یم  هاگن  نادب  هدز  تشحو  هدید  اب  تسا و  هدیشکرب  تخر  ایند  زا  هک  یسک  ضارعا  دهز و  يدوب ؛

: تسا هدرک  فصو  ناونع  هد  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  راوگرزب  ّدج  عماج ، بلاج و  رایسب  ترابع ، نیا  رد 

؛ تسا ادخ  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هدهاشم تیؤر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  دوجو  رد  تسا ، ظافلا  بلاق  رد  نآرق ، رد  هچنآ  ره  تسا ؛ نآرق  هناوتـشپ  دنـس و  وا 
؛ دوش یم 

؛ تسا راصعا  همه  رد  مالسا  نید  تّما و  ناوترپ  يوزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا و  تماما  مالسا ، ناوت 

باجعا هیام  هفرع ) ياعد  ًاصوصخ  اعد ، زاـمن و   ) ترـضح نآ  تداـبع  .دوب  رگـشالت  شوک و  تخـس  راـگدرورپ ، تعاـطا  هار  رد 
.تسا

؛ تسا افو  اب  تباث و  راوتسا و  نامیپ ، دهع و  رد  وا  قلخ  ادخ و  اب  تسا و  قاثیم  دهع و  راد  هگن  راوگرزب ، نآ 

ص:30
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؛ دش یمن  دراو  هنهادم  هحماسم و  هار  زا  دوب و  نادرگ  يور  ناقساف  شور  هار و  زا  ترضح  نآ 

ریذپان مایتلا  یتحارج  شا  هنیس  درد  دراد و  لد  رد  هّصغ  زا  ینیگنس  راب  هک  یسک  دننام  دوب ؛ هنادنمدرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هآ 
؛ تسا

؛ تسا هدش  جرد  تبث و  خیرات  رد  نآ  ياه  هنومن  هک  .تشاد  ینالوط  ياه  هدجس  اه و  عوکر  ترضح  نآ 

؛ دریگ یم  انعم  نادناخ  نیا  لمع  اب  دهز  .دوب و  هقالع  یب  دهاز و  ایند  هب  تبسن  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس 

ناسنا دـننام  ایند ، هب  ترـضح  نآ  رظن  دوب ، هناقـشاع  رظن  ایند  هب  نارگید  رظن  هک  ییاجنآ  دوب و  ناگدز  تشحو  رظن  ایند ، هب  وا  رظن 
 (1) .دوب هدز  تشحو 

یم یفرعم  هنوگ  نیا  ام  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  موس  ماما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  نیا  تیـالو  تماـما و  ماـقم  بحاـص 
ولغ تساک و  مک و  نودب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تقیقح  تخانش  رب  هوالع  نایب  نیا  اذل  .دیامرف 

ص:31

ص40. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نیب  يا  هسیاقم  یسررب  - 1
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.دنشاب دیاب  هنوگ  نیا  زین  تماما  ناقشاع  هک  دنامهف  یم  ام  هب 

اروشاع مئاق و  . 5

اب نایعیـش  هدـش و  دراو  هعیـش  تایاور  رتشیب  رد  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  روهـشم  باقلا  زا  مئاـق » »
.دننک یم  مایق  یگدامآ  نالعا  مالسلا و  هیلع  ترضح  مارتحا  هب  نآ  ندینش 

اپ هب  ار  قح  دیتسین و  مئاق  همه  امـش  ایآ  ربمایپ ! دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هب  دـیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا 
: دومرف دنناوخ ؟ یم  مئاق  ار  رصع  یلو  اهنت  ارچ  سپ  دیراد ؟ یمن 

نم کتریخ  کتوفص و  نبا  کتوفص و  لتق  نمع  حفصتأ  انهلا  اولاق  بیحنلا و  ءاکبلاب و  هکئالملا  تّجض  نیـسحلا  يّدج  لتق  اّمل  »
دلو نم  همئالا  نع  مهل  فشک  مث  نیح … دـعب  ول  مهنم و  ّنمقتنال  یلالج  یتّزعوف و  یتکئالم  اوّرق  مهیلا  هللا  یحواـف  کـقلخ … ؟

مالسلا هیلع  نیسح  مّدج  نوچ  مهنم ؛ مقتنا  مئاقلا  اذهب  هناحبس : لاقف  یلـصی ، ًامئاق  مهدحا  اوأر  کلذب و  هکئالملا  تّرـسف  نیـسحلا 
فرـشا هداز  تناگدـنب و  نیرتهب  نالتاق  ایآ  اراگدرورپ ! دـندرک : ضرع  هدومن و  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب  ادـص  ناگتـشرف  دـش ، هتـشک 

یحو اهنآ  هب  دنوادخ  يراذگ ؟ یماو  دوخ  لاح  هب  ار  تناگدیزگرب 

ص:32
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اه نامز  تشذگ  زا  دعب  دنچ  ره  تفرگ ؛ مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  دنگوس ، ملالج  تّزع و  هب  .دیریگ  مارآ  نم ! ناگتـشرف  يا  داتـسرف :
زا سپ  یکی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  ناماما  دز و  رانک  نانآ  ناگدـید  ولج  زا  هدرپ  ملاع  راگدرورپ  هاگ  نآ  .دـشاب 

هداتـسیا ناراوـگرزب ، نآ  زا  یکی  هک  دـندید  دـندیدرگ و  ناـمداش  رورـسم و  هرظنم ، نیا  زا  ناگتـشرف  .داد  ناـشن  اـهنآ  هـب  يرگید 
(1) «. تفرگ مهاوخ  ماقتنا  مالسلا )  هیلع  نیسح  نالتاق   ) نانآ زا  هداتسیا ) صخش   ) مئاق نیا  اب  دومرف : دنوادخ.تسا  زامن  لوغشم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  نارمح  نب  دمحم 

ضرع دنوادخ  هب  هدروآرب ، شورخ  دـندیلان و  یهلا  هاگرد  هب  ناگتـشرف  دـش ، عقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نایرج  نوچ 
راتفر نینچنیا  تسا  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  وت و  هدش  باختنا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ایآ  ایادخ ! راب  دندرک :
متـس زا  مئاق )  ) نیا اب  دومرف : درک و  مسجم  هداتـسیا  تلاح  رد  نانآ  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هیاـس  حبـش و  دـنوادخ  دوش !؟ یم 

(2) .تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نیسح  هب  ناگدننک 

ص:33

ص221. ج45 ، راونألاراحب ، ص 239 ؛ همامالا ، لئالد  - 1
خیـش یلاما  ح1 ؛ ب37 ، ف2 ، ص298 ، رثـالا ، بختنم  ح1 ؛ ب129 ، ص160 ، ج1 ، عیارـشلا ، للع  ص452 ؛ همامالا ، لـئالد  - 2

ص310. ج3 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 233 ؛ ج 2 ، یسوط ،
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  . 6

هیلع نیـسح  ماما  .تسا  موس  ماما  هیحان  زا  تایاور  نیا  زا  یخرب  دراد ، دوجو  یکانبات  ثیداحا  قحرب  ياوشیپ  نیرخآ  تبیغ  هرابرد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  مالسلا 

نم دحا  هعضوم  یلع  علّطی  بهذ و ال  مهضعب  لتق و  مهضعب  تام و  مهضعب : لوقی  یتح  لوطت  امهدحا  ناتبیغ ، رمالا  اذه  بحاصل  »
هک دماجنا  یم  لوط  هب  ردق  نآ  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  ؛(1)  هرما یلی  يذلا  یلوملا  الا  هریغ  یلو و ال 

هاگتماقا زا  هریغ ، ناتسود و  زا  يدحا  .تسا  هتفر  دنیوگ : یضعب  هدش و  هتـشک  دنیوگ : یخرب  هدرم و  يدهم ) : ) دنیوگ یم  یهورگ 
«. تسوا روما  يدصتم  هک  يراذگ  تمدخ  زج  دوش ، یمن  هاگآ  وا 

: دیامرف یم  نینچ  مه 

رباصلا نا  اما  .نیقداص ) متنک  نا  دعولا  اذه  یتم  : ) مهل لاقی  نْوَذؤیف و  نورخآ ، اهیف  نیدلا  یلع  تبثی  ماوقا و  اهیف  ّدتری  هبیغ  هل  »… 
یتبیغ وا  يارب   (2) ملـس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  نیب  فیـسلاب  دـهاجملا  هلزنمب  بیذـکتلا  يذالا و  یلع  هتبیغ  یف 

دندرگ و یمرب  نید  زا  نآ  رد  ییاه  هورگ  هک  تسا 

ص:34

ص 134. رردلادقع ، ح5 ؛ ب10 ، ص171 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
مامالا ثیداحا  مجعم  ص 133 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ص 18 ؛ ج 1 ، رابخالا ، نویع  ح3 ؛ ب30 ، ص 317 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص184. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4258/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4258/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ عقاو  یک  هدعو  نیا  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  .دننیب  یم  اهرازآ  هار  نیا  رد  دننام و  یم  راوتسا  دوخ  نییآ  رب  رگید  ییاه  هورگ 
رد هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  هک  دنا  یـسک  دننامه  دـننک ، ربص  اه  بیذـکت  اهرازآ و  نیا  رب  هک  نانآ  دـیتسه ؟ وگتـسار  رگا  دـش ،

«. دنک یم  داهج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیپاشیپ 

هک تسا  نایعیـش  ناناملـسم و  هجوتم  ناـمز  نیا  رد  یتخـس  ياـه  بیـسآ  هک  دوش  یم  صخـشم  فیرـش ، ثیدـح  نیا  هب  هجوـت  اـب 
دننام یمهم  شاداپ  رجا و  دـنک ، ظفح  تخـس  طیارـش  نیا  رد  ار  شنید  یـسک  رگا  اما  .تسا  ینید  دـب  ینید و  یب  نانآ ، نیرتزراب 

.دراد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  نادهاجم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  روهظ  تراشب  . 7

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  يوس  زا  هک  تسا  زیگنا  فعـش  یتقیقح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظ  هب  تراـشب 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نادیهش  رالاس  .تسا  هدش  هداد  نآ  دیون 

هب هللا  ییحی  قحلاب  مئاقلا  ماـمالا  وه  يدـلو و  نم  عساـتلا  مهرخآ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مهلّوا  ًایدـهم ، رـشع  ینثا  اـّنم  »
یلع نانآ  نیتسخن  هک  تسا  ام  زا  يدهم  هدزاود  نوکرـشملا ؛… هرک  ول  هّلک و  نیدلا  یلع  قحلا  نید  هب  رهظی  اهتوم و  دـعب  ضرالا 

یبا نب 

ص:35
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نید دنک و  یم  هدنز  وا  هلیـسو  هب  ار  هدرم  نیمز  دنوادخ  تسا ، قح  هب  مئاق  ماما  وا  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمهن  نانآ  نیرخآ  بلاط و 
(1) …«. دنادرگ یم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  قح 

: دیوگ یم  رمع  نب  هللادبع 

نم لجر  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  ّلجوّزع  هللا  َلَّوََطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  لوقی : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  تعمـس  »
مدینش مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ؛(2)  لوقی هللا  لوسر  ُتعمـس  کلذک  املظ ، اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدع و  اهالمیف  يدـلو 

زا يدرم  هکنآ  ات  دـیامرف  ینالوط  يردـق  هب  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف : یم  هک 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچمه  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامن و  جورخ  نم  نادـنزرف 

«. مدینش نینچ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و 

، تایح ببـس  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیـش  ناقـشاع و  يارب  يدـیما  هقراب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  اه  هدژم  نیا 
.تسا هدش  شالت  تکرح و  یگدنلاب ، دشر ،

ص:36

ص 133. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 18 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 317 ؛ ، 1 نیدلا ، لامک  - 1
ص157. ج1 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح4 ؛ ب30 ، ص 317 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 2
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  تبیغ  رصع  . 8

هللا یلـص  ربمایپ  شود  تنیز  دـنا ؛ هدومرف  نایب  ینانخـس  نامز  نیا  طیارـش  فیاظو و  اه ، یگژیو  يارب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همه 
: دنیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ملس  هلآ و  هیلع و 

هرک وـل  هـّلک و  نیدـلا  یلع  قـحلا  نـید  هـب  رهظی  اـهتوم و  دـعب  ضرـالا  هـب  هللا  ییحی  قحلاـب ، مئاـقلا  وـه  يدـلو و  نـم  عساـتلا  »… 
ّنا اما  َنِیقِداَص ؛) ُْمْتنک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتم  : ) مهل لاقی  نوذؤیف  نورخآ ، نیدلا  یلع  اهیف  ُتبثی  ٌماوقا و  اهیف  دـتری  هبیغ  هل  نوکرـشملا ،
قح هب  مئاق  ماـما  نم ، دـنزرف  زا  نیمهن  »(1) ؛ هللا لوسر  يدی  نیب  فیـسلاب  دـهاجملا  هلزنمب  بیذـکتلا  يذالا و  یلع  هبیغ  یف  رباصلا 

دیامن هریچ  نایدا  همه  رب  وا  تسد  هب  ار  قح  نید  دنک و  یم  هدنز  نیمز ، گرم  زا  سپ  وا  هطـساو  هب  ار  نیمز  لاعتم  يادـخ  تسا و 
تیذاو دننام  اجرباپ  تباث و  يا  هدعو  دندرگ  یمرب  نید  زا  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  دـیآ و  شوخان  ار  ناکرـشم  هچ  رگ 
نارود رد  هک  یـسک  دـینادب  دوش ؟ یم  یلمع  تقو  هچ  روهظ )  ) هدـعو نیا  دـییوگ ، یم  تسار  رگا  دوش : یم  هتفگ  اـهنآ  هب  .دـنوش 

هدهاجم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  ریشمش  اب  هک  تسا  يدهاجم  دننام  دشاب  رباص  بیذکت  رازآ و  رب  تبیغ 
«. تسا هدرک 

ص:37

ص140. ج5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ح3 ؛ ب30 ، ص317 ، ج1 ، نیدلا ، لامک  - 1
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ربص نامز  نیا  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  یکی  .تسا  نایامن  یبوخ  هب  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ناگمه  هفیظو  فیرـش ، تیاور  نیا  رد 
دـشاب هنوگ  نیا  سک  ره  اه ؛ تنحم  ریاس  تامیالمان و  لمحت  روهظ و  يارب  تدـهاجم  عامتجا و  رد  روضح  ینعی  (1) ؛ تسا تبثم 

یمن نتـشادن  راک  يراک ، چیه  اب  ندوب و  رظتنم  هناخ و  نورد  نتـسشن  هک  تسا  نشور  .دراد و  شاداپ  يوبن  رـصع  نادهاجم  دـننام 
تکرح و شالت و  يانعم  هب  تیاور  نیا  رد  ربص  ازج ، لمع و  نوناـق  رد  يواـست  قیبطت و  يارب  اذـل  .دـشاب  هتـشاد  تدـهاجم  دـناوت 

(2) .تسا هنایشان  ندرک  هلجع  زا  يرود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ياه  تهابش  . 9

نیا رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دراد  خیرات  لوط  رد  یمارگ  ءایلوا  ءایبنا و  مامت  اب  يرایـسب  ياه  تهابـش  راگدرورپ  هفیلخ  نیرخآ 
: دیامرف یم  هطبار 

هللا حلصی  تیبلا  لها  ًامئاق  وه  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  نم  هنس  مالسلا و  هیلع  فسوی  نم  هنس  يدلو  نم  عساتلا  یف  »

ص:38

ص284. ج2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ص84. تمارک ، هنارک  ك.ر : - 2
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ام مئاق  وا  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  زا  یتنـس  (2) و  فسوی زا  یتنـس  نم  دنزرف  نیمهن  رد  ؛(1)  هدـحاو هلیل  یف  ُهرمأ  یلاعت  كرابت و 
.دیامرف یم  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  يادخ  تسا و  تیب  لها 

تسناد و کـیدزن  ار  نآ  دـیاب  ماـش  حبـص و  ره  اذـل  تسا ، یناـهگان  ناـمز  ماـما  تموکح  رما  هک  دـنامهف  یم  فیرـش  تیاور  نیا 
رایـسب ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  جرف  روهظ ، نارظتنم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  ناقـشاع  دیـشک ؛ ار  شراـظتنا 

(. ًابیِرَق ُهاََرنَوًادیَِعب  ُهَنْوَری  ْمُهَّنِا   ) دنناد یم  دوخ  هب  کیدزن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدادلد  . 10

هک دوب  یهلا  تاقیفوت  نیرتگرزب  وا ، باکر  رد  ندز  ریشمش  ترضح و  يرای  قیفوت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  رد  تمدخ 
یلو ترـضح  روهظ  تامدقم  طیارـش و  ندومن  مهارف  هک  نانچمه  .دش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  صاوخ  زا  يا  هدع  بیـصن 

ياه تبهوم  رگید  زا  راوگرزب ، نآ  باکر  رد  ندیگنج  قیفوت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

ص:39

ص179. ج13 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص132 ؛ ج51 ، راونالاراحب ، ح1 ؛ ب3 ، ص317 ، ج1 ، نیدلا ، لامک  - 1
ارهز فسوی  ك.ر : فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اـب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تهابـش  زا  عـالطا  يارب  - 2

.یتیآ هللا  ترصن  مالسلا ، امهیلع 
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سب نیمه  دنلب ، ناتـسآ  نآ  هب  ترـصن  يراذگ ، تمدخ  تفارـش  تمظع و  رد  .دوش  یم  صاوخ  زا  يا  هدع  بیـصن  هک  تسا  یهلا 
ترایز رد  ترـضح  نآ  .تسا  وا  هب  تمدـخ  قاتـشم  دوخ و  راوگرزب  ّدـج  قشاع  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک 

: دیامرف یم   (1) هسّدقم هیحان 

رگا ًامد ؛ عومدلا  لدب  کیلع )  ) کل ّنیکبأل  ًءاسم و  ًاحابـص و  کّنبّدنٌأل  رودقملا  كرـصن  نع   (2) ینقاع روهدـلا و  ینترخا  نئل  «و 
یم هبدن  وت  رب  ماش  حبص و  نم  هنیآ  ره  تشاد ، زاب  اروشاع  زور  رد  وت  ترـصن  يرای و  زا  تارّدقم  تخادنا و  ریخأت  هب  ارم  راگزور 

«. میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا ، تارطق  ياج  هب  منک و 

ناربمایپ و مامت  هب  تمدـخ  تقیقح  رد  هک  ارچ  تسا ، گرزب  یتداـبع  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  يراـی  يرآ ،
تامحز هک  هتفای  قلعت  نآ  رب  دـنوادخ  هدارا  تسا و  یهلا  تجح  نیرخآ  وا  اریز  دـشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ایـصوا و 

رگا .دناسر  رمث  هب  دوخ  تجح  نیرخآ  تیافک  اب  تسد  هب  ار ، ناربمایپ  همه  ياسرف  تقاط 

ص:40

.تسا هدیدرگ  رکذ  ص236  ون ، یلمأت  راظتنا  اونین و  باتک  رد  ملق  نیمه  زا  يا  هلاقم  ترایز ، نیا  هرابرد  - 1
.تسا هدمآ  ینفاع  خسن  زا  یضعب  رد  - 2
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میقع ناربمایپ  همه  همانرب  دوش ، فذـح  تقلخ  یناهج  همانرب  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  نآ  یناـهج  تضهن 
 (1) .دوش یم  هابت  عیاض و  نایدا  عیرشت  نالوسر و  نداتسرف  ییاهن  فده  هتشگ و 

هیلع قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  راّصق  نب  دّالخ   » .تسا هدوب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بولطم  مالـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  هب  تمدخ 
: دومرف تسا ؟ هدش  دلوتم  مئاق  ایآ  دندیسرپ : مالسلا 

يرپس وا  يرازگ  تمدـخ  اب  ار  رمع  همه  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  نم  رگا  یلو  هدـشن  دـلوتم  هن  یتایح ؛ مایا  هتمدـخل  هتکردا  ول  «ال و 
 (2) «. مدرک یم 

ماقم درب ؛ یم  راک  هب  يریبعت  نینچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  قح  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  یماـگنه 
.دوش یم  نشور  راظتنا »  » نییآ هب  تمدخ  شزرا  ترضح و  نآ  نارای  عیفر 

هللا لجع  يدهم  ماما  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابز  زا  تیاور  نیا   (3) عبانم اه و  باـتک  زا  یخرب  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
تسا نآ  رطاخ  هب  هابتشا  نیا  .دسر و  یمن  رظن  هب  حیحص  هک  تسا  هدش  لقن  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص:41

ص 199. يدهم ، دای  - 1
ص 148. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2

ص660. نیسح ، ماما  تاملک  هعوسوم  - 3
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زا یکی  هک  ناشیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  روظنم  هک  تسا  هدرک  نامگ  رردلادقع »  » بحاص هک 
نامگ هدش  لقن  مالـسلا »  هیلع  هللادبع  ابا   » زا هک  یتایاور  هعیـش ، تایاور  گنهرف  اب  ندوبن  انـشآ  تهج  هب  تسا ، تنـس  لها  ياملع 

هیلع قداص  رفعج  ماما  هللادبع » ابا   » زا روظنم  ام  تایاور  گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روظنم  تسا  هدرک 
رد  (1) .دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابز  زا  يدهم  ترـضح  روهظ  مئالع  هرابرد  تیاور  دـنچ  ناشیا  ًالثم : تسا  مالـسلا 

.تسا هدومرف  نایب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ار  تایاور  نیا  هک  یلاح 

روهظ زور  اروشاع  . 11

روهظ زور  هعمج ، ای  هبنش و  اروشاع ، زورون ، زور  اهنآ ، رد  هک  تسا  هدش  دراو  یفلتخم  تایاور  ترـضح ، روهظ  مایق و  زور  هرابرد 
.تسا هدش  یفرعم 

لاس قبط  زورون ، هک  ییاج  نآ  زا  هتبلا 

ص:42

هدش رارکت  هابتـشا  نیا  زین  ص661  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملکلا  هعوسوم  باتک  رد   111 ، 106 ص51 ، رردلا ، دـقع  - 1
مامالا ثیداحا  مجعم  ك.ر : .دنا  هدرک  رکذ  ار  هلئسم  نیا  ناققحم  یخرب  هک  یلاح  رد  دراد  بجعت  ياج  رایـسب  هلئـسم  نیا  تسا و 

.59 ص37 ، ج4 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
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اب زور  ود  نیا  ینامز  مه  تسا و  ریذـپ  ناکما  زور  ود  نیا  ندـش  یکی  دوش ، یم  هبـساحم  يرمق  لاس  ساسا  رب  اروشاـع ، یـسمش و 
.تسا نکمم  زین  هبنش  ای  هعمج 

، تایاور نیا  دنـس  ندوب  حیحـص  تروص  رد  ینعی ، تسا ؛ هیجوت  لباق  هدرک ، ناـیب  هتفه  زا  زور  ود  ار ، روهظ  زور  هک  یتاـیاور  اـما 
.دوش یم  ریسفت  نافلاخم » يدوبان  ترضح و  مایق  تیبثت  رارقتسا و   » زور هب  هبنش  زور  تایاور  و  روهظ »  » زور هب  هعمج  زور  ثیداحا 
هچنآ اما   (1) .درادن يداریا  رظن  نیا  زا  هعمج  زور  تایاور  مایق  یلو  تسا ؛ یسررب  لّمأت و  دروم  دنس  رظن  زا  هبنش ، زور  تایاور  هتبلا 
تسا مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  تداهش  زور  اب  فداصم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  مایق  هک  نیا  تسا ، مهم 

.دزاس یم  نومنهر  مایق  ود  نیا  نابحاص  هژیو  طابترا  هب  ار  ام  بلطم  نیا  و 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

هعیبلا هللا يدانی : لیئربج  هیدی  نیب  ماقملا و  نکرلا و  نیب  ًامئاق  تبسلا  موی  اروشاع  موی  مئاقلاب  یناک  »

ص:43

ص 63. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 1
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هبنش زور  اروشاع ، زور  هک  منیب  یم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  ایوگ  ؛(1)  اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اهألمیف 
نامه دـنک ؛ یم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  .تسا  ادـخ  يارب  تعیب  دـنک : یم  ادـن  وا  يور  شیپ  لیئربج  هداتـسیا و  ماـقم  نکر و  نیب 

«. دوب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ 

: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هیف  لـتق  موی  اروشاـع  موـی  موـقی  نیرـشع و  ثـالث و  هلیل  همـساب  يداـنی  هیلع  هللا  تاولـص  مئاـقلا  نا  »
هک يزور  اروشاع ، زور  رد  و  دوش ، یم  ادن  شفیرش )  ) مان هب  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  رد  داب _ وا  رب  ادخ  دورد  مئاق _  ؛(2) 

«. درک دهاوخ  مایق  دش ، هتشک  نآ  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  يودهم  تلادع  . 12

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   (3) .دـشاب یم  تلادـع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  هولج  نیرتزراب  نیرت و  مهم 
: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  تلادع  نیا  یگدرتسگ  ییابیز  رایسب  ریبعت 

ص:44

.293 ج3 ، يدهم ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص290 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 252 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 274 ؛ یسوط ، تبیغ  - 1
ص239. ج3 ، يدهم ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 290 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 274 ؛ یسوط ، تبیغ  - 2

«. يودهم تلادع   » همانژیو ش13 و 14  راظتنا ، همانلصف  ك.ر : - 3
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ار راکدب  راکوکین و  شلدع  تعـسو  دنیامرف ، مایق  تلادع  مئاق  هک  یماگنه  هب   (1)« رجافلا ّربلا و  ُُهلدع  َعسو  لدـعلا  مئاق  ماقاذا  »… 
«. دریگ یم  ارف 

اه ناکم  همه  اه و  نیمزرـس  همه  هب  تلادع  دنک و  یم  دروخرب  تلادع  هب  دارفا  همه  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
.دننک یم  یناگدنز  تینما  یتحار و  رد  ریگارف  تلادع  نیا  راس  هیاس  رد  تادوجوم  .دوش و  یم  ینازرا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مالک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  . 13

ثدـحم هک  تسا  یتیاور  اـهنآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  یتاراـشا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ِنیتسخن  نانخـس  بلاـطم و  هب  تاـیاور ، رد 
نکر و نیب  ام  دنک ، روهظ  دـمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  يرئاح  يدزی  یلع  خیـش  راوگرزب 

: دهد یم  ادن  جنپ  دتسیا و  یم  ماقم 

؛ مئاق ماما  منم  هک  نایناهج  يا  دیشاب  هاگآ  مئاقلا ؛ مامالا  انا  ملاعلا  لها  ای  الا 

؛ هدنریگ ماقتنا  ریشمش  منم  هک  ملاع  لها  يا  دیشاب  هاگآ  مقتنملا ؛ ماصمصلا  انا  ملاعلا  لها  ای  الا 

ص:45

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص90 ؛ ج27 ، راونالاراحب ، ح117 ؛ ص134 ، ج1 ، یقرب ، نساحم  - 1
ص538. مالسلا ، هیلع  نیسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  ص181 ؛ ج3 ،
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؛ دنتشک ماک  هنشت  ار  نیسح  نم  ّدج  هک  ملاع  لها  يا  دیشاب  رادیب  اناشطع ؛ هولتق  نیسحلا  يّدج  نا  ملاعلا  لها  ای  الا 

؛ دندنکفا كاخ  يور  نایرع  ار  نیسح  نم  ّدج  هک  ملاع  لها  يا  دیشاب  رادیب  انایرع ؛ هوحرط  نیسحلا  يّدج  نا  ملاعلا  لها  ای  الا 

لامیاپ يزوت  هنیک  يور  زا  ار  نیـسح  نم  ّدـج  هک  نایناهج  يا  دیـشاب  هاگآ  اناودـع ؛ هوقحـس  نیـسحلا  يدـج  نا  ملاعلا  لها  اـی  ـالا 
 (1) «. دندرک

ات مدومن  مایق  منم ؛ ماقتنا  ریـشمش  مئاق و  دـنک : یم  یفرعم  نایناهج  هب  نینچ  ار  دوخ  ادـتبا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
لامیاپ دـندنکفا و  كاخ  يور  نایرع  ار  شرهطم  ندـب  هدرک ، دیهـش  بل  هنـشت  ار  وا  هک  مالـسلا _  هیلع  نیـسح  مدـج  نوخ  ماـقتنا 

.مریگب دندرک _ 

ره لد  رد  وا ، دای  هراومه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مالک  نیلوا  يرآ ،
.دبای یمن  یّلست  شدنزرف  روهظ  اب  زج  میظع ، تبیصم  نیا  تسا و  هدنز  یقح  بلاط  هدازآ و  ناسنا 

ص:46

ص 282. ج 2 ، بئاغلا ، هجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رفس  هدننک  لیمکت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 14

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  ود  نآ  تموکح  زکرم  ناشمایق ، مالـسلا و  هیلع  مامه  ماـما  ود  نیا  نیب  قیقد  ياـه  هطبار  زا  یکی 
یم رارق  شیوخ  تموکح  ّرقم  ار  اج  نآ  دوخ  راوگرزب  ردـپ  دـننام  هفوک ، هب  ندیـسر  اب  دـیاش  دوب و  راپـسهر  هفوک ، بناج  هب  هکم 

.دومن لزنم  البرک  رد  مّرحم ، مود  رد  وا  دنتسب و  ترضح  نآ  رب  ار  هار  دیزی ، نایهاپس  یلو  داد ؛

مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  .دیزگ  دهاوخ  رب  دوخ  تموکح  رقم  ناونع  هب  ار  هفوک  دـنک ، روهظ  هکم ، كانبات  دیـشروخ  هک  ینامز 
: دیامرف یم 

(1) «. دهد یم  رارق  اج  نآ  ار  شلزنم  دور و  یم  هفوک  يوس  هب  دنک و  یم  مایق  يدهم  »

: دیامرف یم  نینچ  مه 

یم تنوکـس  يدهم  رانک  رد  رهـش ، نآ  رد  هک  نآ  رگم  دوب ، دهاوخن  ینمؤم  چـیه  دورب ، هفوک  هب  دـنک و  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  »
 (2) «. دور یم  رهش  نآ  هب  ای  دنیزگ ،

ص:47

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 225 ؛ ج 52 ، راونـالاراحب ، ص 80 ؛ يدـنوار ، ءایبنالا ، صـصق  - 1
ص 170. فیرشلا ،

ص فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 275 ؛ یسوط ، تبیغ  ص 385 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
.170
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اب شربمایپ  مرح  ادخ و  مرح  زا  سپ  نیمزرس  مادک  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  دمحم  ماما  هب  دیوگ : یم  یمرضح  رکبوبا 
: دومرف تسا ؟ رت  تلیضف 

زاـمن نآ  رد  ناربماـیپ  همه  هک  يدجـسم  دراد و  رارق  هلهـس  دجـسم  نآ  رد  تسا و  یکاـپ  هاـگیاج  هک  هفوک  نیمزرـس  رکباـبا ! يا  »
، اج نآ  .دوب  دنهاوخ  اج  نامه  زا  وا  زا  سپ  ناگدننک  مایق  لدـع و  هب  مئاق  ددرگ و  یم  رادـیدپ  یهلا  تلادـع  اج  نآ  .دـنا  هدـناوخ 

(1) «. تسا نانآ  حلاص  نانیشناج  ناربمایپ و  هاگیاج 

: دومرف درک و  دای  هلهس  دجسم  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) «. دنیزگ تنوکس  اج  نآ  رد  شنادناخ  اب  هک  ینامز  تسا ؛ دوعوم ) يدهم   ) ام بحاص  هناخ  نآ  »

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  ییاورنامرف  زکرم  اه و  تیلاـعف  یلـصا  هاـگیاپ  هفوک ، رهـش  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تاـیاور  نیا  عومجم  زا 
یم وس  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تموکح  رقم  ینامز  هک  یهاگیاپ  دوب ، دهاوخ  فیرـشلا  هجرف 

.تفر

ص:48

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 416 ؛ ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 30 ؛ تارایزلا ، لماک  - 1
ص 170.

ص 532؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 283 ؛ یسوط ، تبیغ  ص 253 ؛ ج 3 ، بیذهتلا ، ص 362 ؛ داشرا ، ص 415 ؛ ج 3 ، یفاک ، - 2
ص 331. ج 52 ، راونالاراحب ،
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یهاوخ  نوخ  . 15

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شدنزرف  هب  نادیهش  رالاس 

ماقتنا هب  وا  .دزیگنارب  ار  يدهم  دنوادخ ، هک  نیا  ات  دتـسیا  یمن  زاب  شـشوج  زا  نم  نوخ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  یلع ! يا  مرـسپ ، يا  »
(1) «. دشک یم  ار  رفن  رازه  داتفه  رفاک ، قساف و  ناقفانم  زا  نم ، نوخ 

هیلع قداص  ماما  نخـس  نیا  هرابرد  ناترظن  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دـیوگ : یم  يوره 
: دیامرف یم  هک  مالسلا 

ترضح تسیچ ؟ دنوش » یم  هتشک  ناشناردپ  رادرک  رفیک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  ناگدنامزاب  دنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره  »
«. تسا حیحص  نخس  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر 

یلو تسا ؛ حیحـص  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هچنآ  : » دوـمرف دراد ؟ ییاـنعم  هچ  يَرْخُأ ) َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرَِزت  اـَلَو   ) نآرق هیآ  نیا  سپ  مـتفگ :
رادرک هب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  ناگدنامزاب 

ص:49

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 299 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 85 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  - 1
نکـسیال هللاو  یلع  ای  يدلو  ای  : » ص182 ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  مامالا  ثیداـحا  مجعم  ص 148 ؛ فیرشلا ،

«. افلا نیعبس  هقسفلا  هرفکلا  نیقفانملا  نم  یمد  یلع  لتقیف  يدهملا  هللا  ثعبی  یتح  یمد 
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هداد ماجنا  ار  راک  نآ  هک  تسا  نآ  دـننام  دـشاب ، دونـشخ  يزیچ  زا  سک  ره  ودـننک  یم  راـختفا  نآ  هب  دـنا و  لاحـشوخ  ناشناردـپ 
لتاق هانگ  کیرش  دنوادخ  دزن  دشاب ، دونـشخ  وا  ندش  هتـشک  هب  برغم  رد  يرگید  درم  دوش و  هتـشک  قرـشم  رد  يدرم  رگا  .تسا 

ناشناردپ رادرک  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  يارب  دزاس ، یم  دوبان  شروهظ  ماگنه  ار  نیـسح  ماما  نالتاق  نادـنزرف  مئاق ، هک  نیا  .تسا و 
(1) «. دندونشخ

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  شدـنزرف  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يروط  نامه  يرآ ،
یم نشور  تلادع  رون  اب  ار  ناهج  دـشخب و  یم  تّزع  ملاع  نیمولظم  هب  بوکرـس و  ار  نیملاظ  همه  دـنیامرف و  یم  روهظ  فیرـشلا 

(2) .دیامرف

ص:50

ج هادهلا ، تابثا  ص 313 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 273 ؛ ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 219 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  - 1
ص 154. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 455 ؛ ، 3

ای هل : لیقف  .نیملاـظلا  نم  مقتنیف  اـنمئاق  هللا  رهظی  : » ص181 ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
نب یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هجحلا  وه  یلع و  نب  دمحم  ینبا  دلو  نم  عباسلا  لاق : مکمئاق ؟ نم  هللا ! لوسر 

« . املظ ًاروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ءالمی  رهظی و  مث  هلیوط  هدم  بیغی  يذلا  وه  ینبا و  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يرای  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يرای  . 16

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ندومن  يرای  تماما  تیالو و  نامـسآ  كاـنبات  رتخا  ود  نیا  نیب  طاـبترا  نشور  ياـه  هولج  زا  رگید  یکی 
هنیمز نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ترـصن  يرای ، نیا  تقیقح  رد  هک  تسا 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  اروشاع  بش  رد 

هرصن نمف  .ًادیرف  ًاناشطع  ًادیحو  ًابیرغ  البرک ، ّفطب  لتقی  نیسح  يدلو  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يّدج  لاق  دق  و  »… 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  انامه  فیرـشلا ؛…  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هجحلا  هدلو  رـصن  ینرـصن و  دقف 

ارم دنک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  دوش ، یم  هتـشک  سک ، یب  ناشطع و  اهنت ، بیرغ و  البرک ، نیمز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  دـنزرف 
(1)  …«. تسا هدومن  يرای  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  هدومن و  يرای 

ص:51

خسان ص271 ؛ هبکاسلا ، هعمدلا  ص 342 ؛ تمحر ، باحس  ص 263 ؛ ج 1 ، سدقلا ، ضایر  ص 208 ؛ ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  - 1
ص399. مالسلا ، هیلع  نیسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  ص268 ؛ هداهشلا ، رارسا  ص158 ؛ ج2 ، خیراوتلا ،
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  روای  ِناگتشرف  . 17

قداص ماما  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا  .تسا  ناگتشرف  هلیسو  هب  یهلا  ترصن  زا  يرادروخرب  ارهز  فسوی  مایق  ياه  یگژیو  زا  یکی 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع 

ضرالا و یلا  اوطبهف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عم  لاتقلا  یف  نونذاتسی  ءامسلا  یلا  اودعص  فالآ  هعبرا  مهعم  و  مئاقلا … یلا  رظنا  یناک  »
هارمه هـک  مـنیب  یم  ار  مئاـق  ییوـگ  ؛(1)  مئاـقلا جورخ  نورظنی  مه  هماـیقلا و  موی  یلا  هنوـکبی  ربُـغ  ٌثعـش  هربـق  دـنع  مهف  لـتق ، دـق 

یلو دنریگب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  ندیگنج  هزاجا  ات  دنتفر  الاب  نامسآ  هب  هک  دنتـسه  يا  هتـشرف  رازه  راهچ  شنارای ) )
دندنام دولآ  رابغ  يوم و  ناشیرپ  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  نانآ  و  دوب ، هدیسر  تداهش  هب  ترضح  دنتـشگزاب  نیمز  هب  هک  یماگنه 

«. دنشک یم  راظتنا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  جورخ  نانآ  دنیرگ و  یم  تمایق  زور  ات  ترضح  نآرب  و 

: تسا هدمآ  ناگتشرف  نیا  تایصوصخ  هرابرد  يرگید  تیاور  رد 

لابقتسا وا  زا  ناگتشرف  نیمه  هک  نیا  رگم  دور  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  يا  هدننک  ترایز  چیه  »

ص:52

ص16. ج4 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح4 ؛ ب19 ، ص309 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
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رگم تسین  يرامیب  دننک و  یم  هقردب  ار  وا  نانآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  یظفاحادخ  ترضح  نآ  اب  يا  هدننک  عادو  چیه  دننک و  یم 
هراومه دـننک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دـنرازگ و  یم  زاـمن  وا  رب  ناـنآ  دریمب ، سک  ره  دـننک ؛ یم  تداـیع  ار  وا  ناـنآ  هک  نیا 

(1) «. دنتسه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  رظتنم 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  بیبش ، نب  نایر  تیاور  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

نم نونوکیف  مئاقلا  موقی  نا  یلا  ٌربُغ  ثعش  هربق  دنع  مهف  لتق  دق  هودجوف  هرـصنل  فالآ  هعبرا  هکئالملا  نم  ضرالا  یلا  لزن  دقل  «و 
دورف نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يراـی  ترـصن و  يارب  هتـشرف  رازه  راـهچ  قیقحت  هب   (2) ؛  نیـسحلا ِتاراثل  ای  مهُراعِـش  هراصنا و 

نآ ربق  دزن  رد  دولآرابغ  هدیلوژ و  ور ، نیا  زا  تسا ، هدش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دندید  دندش ، لزان  هک  یماگنه  نانآ  .دندمآ 
ای ناشراعش  دوب و  دنهاوخ  ترضح  نآ  هاپس  ناروای و  زا  نانآ  دنک و  مایق  مئاق  هک  نیا  ات  دنتسه  نانچمه  دندرک و  تماقا  ترـضح 

«. تسا نیسحلا  تاراثل 

نآ یگناگی  زا  همه  شرف  شرع و  توکلم ، کلم و  هک  تیالو _  نامـسآ  ناـشخرد  بکوک  ود  نیا  ناـیم  یطاـبترا  هچ  یتسار ، هب 
نخس ود 

ص:53

ب41. ح5 ، ص119 ، تارایزلا ، لماک  ح5 ؛ ب19 ، ص309 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
ص168. ج4 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح58 ؛ ب28 ، ص233 ، ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 2
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يدهم اجک  ره  تسه و  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  اجک  ره  .دراد  دوجو  دـنیوگ _  یم 
زا .تسا  نیجع  نیرق و  يرگید  دای  مان و  اب  یکی  مان  دای و  .دشاب  یم  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.ار نامز  ماما  ءادهشلادیس ، زا  دنبلط و  یم  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  فیرشلا ؛  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هاپس  راعش  . 18

هیلع نیـسح  ماما  هرطاخ  دای و  ناوت  یم  ینـشور  هب  تسا _  نانآ  قیمع  روعـش  زا  هتفرگرب  هک  ترـضح _  نآ  رکـشل  ياهراعـش  رد 
.درک هدهاشم  ار  مالسلا 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  مالس  تمسق  رد  هعماج » تارایز   » زا یکی  رد 

يذ ثراو  رایخالا ، هیقب  راکفألا ، یف  رضاحلا  نویعلا و  نع  بئاغلا  راصمالا و  یف  رضاحلا  راصبالا و  نع  بئاغلا  مامالا  یلع  مالـسلا  »
ّلک مصاـق  اـنا  راـتوالاب ، بلاـطلا  اـنا  نیــسحلا ، تاراـثل  اـی  راعــشب  يداـنی  راتــسالا و  يذ  مارحلا  هللا  تـیب  یف  رهظی  يذـلا  راـقفلا ،

، رضاح اهلد  رد  تسا و  ناهن  اه  هدید  زا  هک  نآ  رـضاح ، اهرهـش  رد  تسا و  ناهنپ  اه  هدید  زا  هک  یماما  رب  دورد  مالـس و  ؛(1)  رابج
ثراو و  نابوخ ، رایخا و  هدنام  یقاب 

ص:54

ص 469. بقاثلا ، مجن  ص107 ؛ يدهشم ، نبا  رازم  - 1
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« نیسحلا تاراثل  ای   » راعش هب  دوش و  یم  رهاظ  تسا _  اه  هدرپ  ياراد  هک  مارحلا _  هللا  تیب  رد  هک  يراوگرزب  نآ  راقفلاوذ ، ریشمش 
«. هشیپ افج  رگمتس  ره  هدننکش  منم  هتخیر ؛ قحان  هب  ياه  نوخ  هدننک  هبلاطم  منم  دیامرف : یم  دنک و  یم  ادن 

ثدحم .دنهد  یم  رس  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعـش ناشماما ، زا  يوریپ  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  و 
یلاعت هللا  لجع  يدـهملا  باحـصا  راعـش  نا  : » هدرک لقن  ناذاـش  نب  لـضف  تبیغ  باـتک  زا  هللا  همحر  يرون  یجاـح  موحرم  گرزب 

نیسحلا تاراثل  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  راعش  هک  یتسرد  هب  مالسلا ؛  هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  فیرشلا  هجرف 
 (1) «. تسا

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ناهاوخنوخ  يا   ) نیسحلا تاراثل  ای  يدهم  ترضح  نارای  راعـش  : » دیامرف یم  مه  مالـسلا  هیلع    (2) قداص ماما 
(3) «. تسا

هناگراهچ دجاسم  رگناریو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 19

هدننکوحم هدنرب و  نیب  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

ص:55

ص 469. بقاثلا ، مجن  - 1

ص 469. بقاثلا ، مجن  - 2
هللا هیـشخ  نم  مه  و  : » لاـق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  راـسی  نـب  لیـضف  ج 7 : ب 47 ، ص 14  ج 11 ، لـئاسولا ، كردتـسم  - 3

مهماما بعرلا  ریسی  اوراس  اذا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  مهراعش  هللا ، لیبس  یف  اولتقی  نا  نونمتی  هداهـشلاب و  نوعدی  نوقفـشم ،
«. رهش هریسم 
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دـنهد و یم  رـس  ار  قافنلا » كرـشلا و  هینبا  مداه  نیا   » همزمز هنیدآ ، حبـص  ره  ناقـشاع ، ور  نیا  زا  تسا ؛ قافن  كرـش و  راثآ  مامت 
هب هک  ار  يدجاسم  وا  تهج  نیمه  هب  .دزاس  دوبان  ار  قافن  ياهانب  دادبتـسا و  متـس ، ملظ و  خاک  دـنک و  روهظ  ترـضح  ات  دـنرظتنم 

.درک دهاوخ  ناریو  تسا ، هدش  انب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  هنارکش 

: دیامرف یم  دجاسم  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

نب ثَبـش  كاّمـس و  ریرج ، ثعـشا ، دجـسم  دـش : هتخاس  دجـسم  راـهچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  يداـش  لـیلد  هب  هفوک  رد  »
ناریو هفوک  رد  ار  دجسم  راهچ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگ : یم  ریـصبوبا   (1) «. یعبِر

(2)  …«. دزاس یم 

ار اهنآ  مالـسلا ، هیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  يور  زا  یهورگ  اهدعب  تسا  نکمم  یلو  تسین ؛ دوجوم  نونکا  مه  هچ  رگا  دـجاسم  نیا 
(3) .دنزاسب هرابود 

ص:56

ص 189. ج 45 ، راونالاراحب ، - 1
هعیشلا و 566 ؛ ص 517 ، ج 3 ، هادـهلا ، تابثا  ص 333 ؛ ج 52 ، راونـالاراحب ، و 232 ؛ ص 53  ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  - 2

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 246 ؛ ج 2 ، نیظعاوـلا ، هضور  ص 365 ؛ داـشرا ، ص 400 ؛ ج 2 ، هعجرلا ،
ص 157. فیرشلا ، هجرف 

ص فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 941 ؛ فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  - 3
.157
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تارایز هیعدا و  هارمه  هس :

هراشا

قیثو و طابترا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  هب  طوبرم  تاراـیز » هیعدا و   » یـسررب اـب 
هیلع نیسح  دلوت  زور  رد  دنا و  هدمآ  ایند  هب  نابعش  هام  رد  مالـسلا  مهیلع  ماما  ود  ره  میرب ؛ یم  یپ  كاپ  رون  ود  نیا  نایم  گنتاگنت 

نیـسح دیاب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دلوت  زور  رد  دوب و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  هب  دیاب  مالـسلا 
نیا رد  .دنک  یم  هدنز  لد  رد  ار  يرگید  دای  هک  دومن  همزمز  بل  ریز  ار  یتالمج  دـیاب  کی ، ره  ياعد  رد  .درک  دای  ار  مالـسلا  هیلع 

: دوش یم  هراشا  تقیقح  نیا  زا  دنچ  ییاه  هنومن  تمسق ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دای  . 1

رت هزات  اه  لد  رد  زین  ار  ترـضح  نآ  نادنزرف  دای  نادیهـش ، رالاس  دالیم  نابعـش  موس  زور  رد  يرفعج ، بهذم  ناگتفیـش  نایعیش و 
ماما دلوت  زور  رد  تسا : هدمآ  ینادمه  ءالع  نب  مساق  يارب  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح  كرابم  عیقوت  رد  .دننک  یم 

: ناوخب ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح 

نَم ضرالا و  اهیف و  نم  ُءامـسلا و  هتکب  هتدـالو  هلالهتـسا و  لـبق  هتداهـشب  دوعوملا  مویلا  اذـه  یف  دولوملا  قحب  کلئـسا  ینا  مهللا  »
هلتق نم  ضّوعملا  اهیلع … 

ص:57
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هب ار  وت  نم  ادـنوادخ ! ؛(1)  هتبیغ مهمئاق و  دـعب  هترتع  نم  ءایـصوألا  هتبوأ و  یف  هعم  زوفلا  هتبرت و  یف  ءافّـشلا  هلـسن و  نم  همئـالا  نا 
شتداهـش ربخ  هدـعو و  دـبای ، دـلوت  هک  نآ  زا  لبق  دـیاشگب و  مشچ  ایند  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هک  وا  .مناوخ  یم  زور  نیا  دولوم  ماـقم 

، وا تداهـش  ضوـع  رد  هک  وا  درک . … هیرگ  وا  رب  دوـب ، نآ  يور  رب  سک  ره  نیمز و  دوـب و  نآ  رد  سک  ره  نامـسآ و  .دـش  هداد 
زا ءایصوا  تشگزاب  وا و  تشگزاب  عوجر و  زور  رد  وا ، اب  يراگتسر  زوف و  دش ، هداد  رارق  وا  تبرت  رد  افش  دندش و  وا  لسن  زا  همئا 

«. دشاب یم  وا  تبیغ  ندش  يرپس  نانآ و  مئاق  زا  دعب  وا ، نادناخ 

هیلع نیـسح  ماـما  نیب  ینیتسار  مکحم و  طاـبترا  ، (2) تـسا فورعم  مالـسلا  امهیلع  همطاف  ترـضح  سّدـقم  مان  هب  هک  یحول  رد  و 
طـسوت مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدلوت  تبـسانم  هب  حول  نیا  .دراد  دوجو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  مالـسلا و 

یلص مرکا  لوسر  .دش  هیده  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  ینشور  مشچ  مسر  هب  نیما  لیئربج 
هعلاطم ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ص:58

، لابقا نابعـش ؛ موس  زور  لامعا  ناـنجلا ، حـیتافم  ص758 ، مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هیف  دـلو  موی  ثلاثلا  مویلا  دـجهتملا ، حابـصم  - 1
ص 190. تعجر ، هعیش و  ص689 ؛

ص145. یسوط ، تبیغ  ص310 ؛ ج1 ، نیدلا ، لامک  ص104 ؛ هرصبتلا ، همامالا و  ص 471 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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«. دوش هدرپس  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  زا  ریغ  یصخش  هب  ینشور  مشچ  نیا  هک  تسین  راوازس  : » دنیامرف یم  دننک و  یم 

(1) .تسا فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای   ) نآ بلاطم  تایوتحم و  و  نیسح ) ماما  دلوت   ) نداتسرف نامز  نآ ، مهم  هتکن 

: دیامرف یم  دسر ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  مان  هب  یتقو 

رارق وا  دزن  نیـسح و  اب  ار  نامز ) ماـما   ) دوخ هغلاـب  تجح  هماـت و  هملک  هدـنع ؛ …  هغلاـبلا  یتجح  هعم و  هّماـتلا  یتملک  تلعج  »… 
«. مداد

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دالیم  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  دای  . 2

بـش زا  دعب  لاس  ياه  بش  لضفا  تیاور ، رد  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  ارهز  فسوی  دـلوت  بش  لاس ، تمظع  اب  ياه  بش  زا  یکی 
.تسا هدش  هیصوت  يراد  هدنز  بش  ءایحا و  نآ  رد  و  هدش ، هدرمش  ردق 

ناج اروشاع  ترایز  اب  دـننک و  یم  ءایحا  دوخ  ياه  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  داـی  بش ، نآ  رد  ترـضح  ناقـشاع 
بش فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  بش  هک  ارچ  دنشخب ، یم  افص  ار  دوخ 

ص:59

ص 23. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  - 1
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.تسا مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  نادیهش  رالاس  صوصخم  یترایز 

ثعاب هک  نابعـش _  همین  بش  لامعا  نیرت  تلیـضف  اب  دسیون : یم  نانجلا  حیتافم  رد  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  راوگرزب ، ثدـحم 
وا اب  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  حور  دهاوخ ، یم  هک  ره  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تسا _  ناهانگ  شزرمآ 

تسار تمس  هب  دور و  یماب  يالاب  هب  هک  تسا  نآ  ترضح  نآ  ترایز  لقا  .دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک ، هحفاصم 
: دنک ترایز  تاملک  نیا  اب  ار  ترضح  دنک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  رس  سپس  دنک ، هاگن  پچ  و 

.(1)« هتاکرب هللا و  همحر  کیلع و  مالسلا  هللادبعابا ، ای  کیلع  مالسلا  »

.تسا و هدش  دراو  نابعش  همین  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  رد  يرایسب  ثیداحا  دسیون : یم  زین  تارایز »  » تمسق رد 
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  نیدنچ  هب  هک  هچنآ  باب  نیا  رد  تسا  سب 

: هک هدش  دراو 

هللادبع یبا  ربق  دنک  ترایز  دننک ، هحفاصم  ربمایپ ، رازه  راهچ  تسیب و  دص و  وا  اب  دهاوخب  هک  ره 

ص:60

.نابعش همین  بش  لامعا  حیتافم ، نابعش ؛ نم  فصنلا  هلیل  دجهتملا ، حابصم  - 1
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یم ترـضح  نآ  ترایز  هب  دنبلط و  یم  تصخر  ناربمایپ ، حاورا  هکئالم و  هک  یتسرد  هب  .نابعـش  همین  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
، یـسوم میهاربا ، حون ،  ) مزعلاولوا ربمایپ  جنپ  .وا  اب  دننک  هحفاصم  ناشیا  و  ناشیا ، اب  دنک  هحفاصم  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  .دـنیآ 

«. دنا ناشیا  اب  زین  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  مهیلع  یسیع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دای  ردق و  بش  . 3

.دنراذگ یم  وا  رایتخا  رد  ار  روما  ریدقت  هدش ، لزان  ترضح  نآ  رب  حور  هکئالم و  .تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بش  ردق ، بش 
نامز قلطم  یلو  دزن  ار  لاس  کی  تارّدقم  بش ، نیا  رد  ناگتشرف  دنا : هدومرف  ردق  هروس  ریسفت  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

(1) .دننک یم  میلست  هضرع و  وا  رب  هدروآ ،

ارچ دوش ؛ یم  هدنز  اه  لد  رد  شراوگرزب  ّدـج  دای  دراد _  قلعت  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  هب  هک  یبش _  نینچ  رد 
هک نادـب  : » دـسیون یم  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ردـق ، بش  یبحتـسم  لامعا  زا  یکی  هک 

صوصخ هب  نآ و  رخآ  همین و  لوا و  بش  ًاصوصخ  ناضمر _  كرابم  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیـضف  رد  ثیداحا 
زا .تسا  رایسب  ردق _  بش 

ص:61

 . اهریسفت ردقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا  ناش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص242 ؛ ج1 ، یفاک ، - 1
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: هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح 

دشاب ردق  بش  تسا  دیما  هک  تسا  یبش  نآ  و  ناضمر _  هام  موس  تسیب و  بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک  ترایز  هک  ره   
همه هک  ربمغیپ  کلم و  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  حور  وا  اب  دنک  هحفاصم  دوش _  یم  رّدقم  ادج و  یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد  و 

«. دنبلط یم  تصخر  بش  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  رد  دنوادخ  زا 

: تسا يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

نیـسح ربق  ترایز  هب  هک  ار  یـسک  ره  یلاعت  قح  هک  دنک  یم  ادن  شرع  نطب  زا  متفه  نامـسآ  زا  يدانم  دوش ، یم  ردـق  بش  نوچ  »
«. دیزرمآ هدمآ ، مالسلا  هیلع 

هک هچنآ  ای  ترـضح ، نآ  دزن  درازگب  زاـمن  تعکر  ود  دـشاب و  ترـضح  نآ  ربق  دزن  ردـق  بش  هک  ره  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
«. دیامرف اطع  ار  شتآ  زا  هانپ  تشهب و  وا  هب  دنوادخ  دهاوخب ؛ ار  شتآ  زا  هانپ  تشهب و  یلاعت  قح  زا  دوش و  رسیم 

ناضمر هام  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دـنک  ترایز  هک  ره   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیولوق  نبا  و 
هک دنیوگب  وا  هب  تشاد و  دهاوخن  یباسح  دریمب ، ترایز  هار  ردو 

ص:62
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(1) «. وش تشهب  لخاد  میب  فوخ و  نودب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دای  هبدن و  ياعد  . 4

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ناقـشاع  هک  تسا  هبدن »  » ياعد هعیـش ، نایم  رد  شزرا  اب  مهم و  رایـسب  ياهاعد  زا  یکی 
حیحص يدنس  اعد  نیا  دننک ؛ یم  نامیپ  دهع و  دیدجت  شترضح  اب  نآ ، ندناوخ  اب  هدمآ و  درگ  مه  رود  هعمج  حبص  ره  فیرـشلا 
شخب تسا و  راوگرزب  نآ  قارف  زا  يدـنمدرد  تبیغ و  زا  فّسأت  دوعوم و  يدـهم  هب  ءاجتلا  نآ ، ریگمـشچ  هدـمع و  شخب  دراد و 

نیا نسحلا ؟ نیا  : » دننام تسا ؛ نادیهـش  رالاس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راوگرزب  ّدج  هب  طوبرم  اعد ، نیا  زا  ییاه 
.»؟ دندش هچ  دنیاجک و  نیسح  نادنزرف  دش ؟ هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ؟ اجک  مالسلا  هیلع  نسح  نیسحلا ؛ ءانبا  نیا  نیسحلا ؟

تیساسح زا  هک  البرک »؟ دیهش  نوخ  بلاط  نآ  تساجک  البرکب ؛؟ لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا   » فیرش ياعد  نیا  زا  يرگید  تمـسق 
.تسا رادروخرب  يا  هداعلا  قوف 

ص:63

.ردق ياهبش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تارایز ، شخب  نانجلا ، حیتافم  - 1
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همطاف دـنزرف  هتخیر  قحان  هب  نوخ  صاقت  ات  دـندمحم  لآ  مقتنم  ِنارظتنم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ناگدـننک  هبدـن 
.دوش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینزان  بلق  تجهب  يداش و  بجوم  دریگب و  ار  مالسلا  امهیلع 

نیسح ماما  دای  نیمه  اسب  هچ  .تسا و  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  دای  نامز و  ماما  قارف  رد  هبدن ، نازوس  ياعد  هعمج و  حبـص  يرآ ،
.دهن ياج  هب  فرژ  يرثا  اعد ، نیا  يافص  قدص و  رد  مالسلا  هیلع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  دای  اروشاع و  ترایز  . 5

تسا هدش  هداد  میلعت  ناگتفیش  نایعیـش و  هب  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  و  مالـسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  يوس  زا  هک  اروشاع ،» ترایز  »
.دراد ییالاو  نیماضم 

: تسا هدمآ  نینچ  ترایز  ياه  تمسق  زا  یکی  رد 

نوخ مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  اـنامه  ملـس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لـها  نم  روصنم  ماـما  عـم  كراـث  بلط  ینقزری  نا  »
«. دنادرگ میزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  هدش  يرای  ماما  رانک  رد  ار  وت  یهاوخ 

«. مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  يدهم ]  ] يده ماما  عم  مک ]  ] يراث بلط  ینقزری  نا  : » دراد یم  هضرع  رگید  یتمسق  رد 

ص:64
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هک ارچ  دنک ، یم  بلط  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  رد  تکراشم  هرقف ، نیا  رد  رئاز 
تلع دشاب و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهدزاود  روصنم ، يده و  ماما  زا  دوصقم 

.دنوش یم  يرای  ناشدج  نوخ  بلط  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  دنا ، هدیمان  روصنم  ار  وا  هک  نیا 

: دندومرف اًمُولْظَم ) َِلُتق  ْنَمَو   ) هفیرش هیآ  حرش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

روصنم فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  حیـسملا ؛ یـسیع  یّمـس  امک  ًادمحم و  دـمحا  یّمـس  امک  روصنملا  يدـهملا  یّمـس  »
(1) «. دش هدیمان  مالسلا  هیلع  حیسم  هب  یسیع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  دمحا ، هک  يروط  نامه  دش ، هدیمان 

.(2) …« تسا رصن  هب  دیؤم  بعر و  هب  روصنم  ام  مئاق  : » دومرف رفعجابا  مدینش  دیوگ : یم  ملسم  نب  دمحم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دای  اروشاع و  زور  . 6

، مالسلا امهیلع  ارهز  دنزرف  ود  طابترا  زا  رگید  يا  هولج 

ص:65

ج5، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 31 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ص122 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  - 1
ص227.

ص 191. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  داـی  اـب  هللادـبعابا ، ماـیق  رکذ  دـپتب و  رـصع  یلو  قشع  هب  دـیاب  نارادازع  لد  هک  تسا ، اروشاـع  زور 
.دشاب مأوت  فیرشلا ، 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دنک : یم  لقن  شردپ  زا  هبقع  نب  حلاص 

 _ دنوادخ دوش ، نایرگ  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هک  نآ  ات  دـنک  ترایز  مرحم  مهد  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سک  ره  »
تـسا یـسک  باوث  لثم  اه ، نآ  باوث  هک  دـنک  اطع  وا  هب  داهج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح و  رازه  ود  باوث  یلاعت _  كرابت و 

«. دشاب هدرک  داهج  هرمع و  جح و  مالسلا  هیلع  نیرهاط  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک 

نآ ربق  يوس  هب  زور  نیا  لثم  رد  هک  دشابن  نکمم  دشاب و  رود  ياهرهش  رد  هک  یسک  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار 
؟ تسا یباوث  وا  يارب  ایآ  دور ، ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رب نیرفن  رد  دـهد و  مالـس  دـنک و  هراشا  ترـضح  يوس  هب  دور و  دوخ  هناخ  ماب  يدـنلب  رب  ای  ارحـص  يوس  هب  دـشاب  نینچ  هاـگره  »
هیلع نیـسح  ماما  رب  دوخ  دـهد و  ماجنا  زور  لیاوا  رد  ار  راک  نیا  .دـناوخب  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دـعب  دـیامن و  تیدـج  يو  نالتاق 
ماما تداهـش  رد  هک  نیا  هب  ار  رگیدکی  .دراد و  او  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  هب  زین  دنتـسه  شا  هناخ  رد  هک  ار  یناسک  دیرگب و  مالـسلا 

تیزعت دنا ، هدش  هدز  تبیصم  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص:66
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«. منماض نانآ  يارب  ار  اه  باوث  نآ  همه  دننک ، نینچ  هاگره  .دنیوگ و 

؟ دنیوگب تیزعت  هنوگچ  ار  رگیدکی  متفگ :

: دنیوگب دندومرف  ترضح 

مهیلع دـمحم  لآ  نم  يدـهملا  مامالا  هیلو  عم  هراثب  نیبلاطلا  نم  مکایا  انلعج و  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلاب  اـنباصمب  اـنروجا  هللا  مظعا  »
هارمه هب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امش  ام و  دنادرگ و  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  رد  ار  امـش  ام و  رجا  دنوادخ  مالـسلا ؛ 

نوخ هب  هدرک و  ترضح  نآ  نوخ  بلط  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نیـسح ، ماما  یلو 
(1) «. میزیخرب وا  یهاوخ 

جرف ياعد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  . 7

هک ییاه  ناکم  هلمج  زا  .تسا و  نادیهـش  رالاس  یتوکلم  هاگراب  دنتـسه ، نآ  هداد  لد  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  همه  هک  ینکاـما  زا 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  مراکملا  لایکم  بحاص  .تسا  یمارگ  ناکم  نیمه  تسا ، دکؤم  جرف  لیجعت  يارب  اعد 

و دنک ، مسجم  نهذ  رد  ار  هدـمآ  دراو  شنادـناخ  وا و  رب  هک  یتبیـصم  ملظ و  عاونا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  زا  نمؤم  هاگ  ره  »
، وا هب  ناگدننک  متس  نانمشد و  زا  هدنریگ  ماقتنا  بانج و  نآ  هاوخ  نوخ  هک  دنادب 

ص:67

ص290. ج98 ، راونألاراحب ، ص713 و 714 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هرایز  حرش  مرحملا و  باب  دجهتملا ، حابصم  - 1
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و دیامن ، اعد  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  هک  تخیگنارب  دـنهاوخ  ار  وا  شتدوم  لقع و  تسا ، نامزلا  بحاص  نامیالوم 
«. دهاوخب یهلا  هاگرد  زا  ار  رما  نیا  يراز  عرضت و  اب 

رد هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا  لماک  مهن  داتفه و  باب  رد  یلامث  هزمحوبا  تیاور  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دهاش  و 
یم یتسرف و  یم  دورد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همه  رب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  هدومرف : ترایز  نآ  زا  ییاج 

راذگب نیمز  رب  ار  تا  هنوگ  سپس  شخب … ققحت  ناشیا  هب  ار  تا  هدعو  نادرگ و  مامت  ار  شیوخ  تاملک  اهنآ  هب  ادنوادخ  ییوگ :
: وگب و 

نیسح هنیس  نیسح ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! ؛(1)  نیسحلا مدب  بلطأ  نیسحلا  بر  مهللا  نیـسحلا ، ردص  فشا  نیـسحلا  بر  مهللا  »
.(2)« نک یهاوخ  نوخ  نیسح  يارب  نیسح  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! هدب ، افش  ار 

بر مهللا  : » میناوـخ یم  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  ییاـعد  رد  .تسا  هدـمآ  زین  رگید  ياـهاعد  رد  زارف  نـیا 
نیسحلا ردص  فشا  نیسحلا ،

ص:68

ص405. تارایزلا ، لماک  - 1
ص99. ج2 ، مراکملا ، لایکم  - 2
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(1) «. هراثب بلطا  و 

هک ییاعد  دـیاش   (2) «. نیـسحلل مقتنا  نیـسحلا  مدب  بلطا  نیـسحلا ، ردـص  فشا  نیـسحلا  بر  مهللا  : » تسا هدـمآ  رگید  ياعد  رد 
هدش هتفرگ  اهزارف  نیمه  زا  هجحلا » روهظب  نیـسحلا  ردص  فشا  نیـسحلا  قحب  نیـسحلا  بر  ای  : » دنیوگ یم  هدـش و  موسرم  هزورما 

.دشاب

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگراب  رد  راظتنا  تقیقح  . 8

: دنیوگ یم  نینچ  نیرئاز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتوکلم  هاگراب  ياه  همان  ترایز  زا  یکی  رد 

یعمـس و یبلق و  کباجا  دـق  یترـصنب  کیلا  دـفاو  اذانا  اهف  يدـیب  کترـصن  تکردا  نکا  مل  نا  هللا  لوسر  نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  »
یتح هّدعم  مکل  یترصنف  كدلو ، نم  هللا  یلع  ءالدالا  كدعب  نم  یقابلا  فلخلا  کل و  میلستلا  یلع  ياوه  ییار و  یندب و  يرصب و 

ات مدرکن  كرد  ار  امش  نامز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  ؛(3)  نیمکاحلا ریخ  وه  هرماب و  هللا  مکحی 
میامش رما  میلست  میاه  هتساوخ  همه  میأر و  ندب و  ممشچ ، شوگ و  مبلق ، مدوجو ، همه  اب  نونکا  اما  منک ، ترـصن  متـسد  اب  ار  امش 

زا ادخ  يوس  هب  نایامنهار  ینعی  امش ، نانیشناج  امش و  ترصن  هار  رد  و 

ص:69

ص231. ج98 ، راونألاراحب ، - 1

ص254. ج98 ، راونألاراحب ، - 2
ص58. ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
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وا دـنک و  مکح  هدارا و  دـنوادخ  هک  یماگنه  هب  ات  تسا  هدامآ  امـش  يارب  نم  يرای  ترـصن و  ماـمت  نونکا  .متـسه  امـش  نادـنزرف 
«. تسا مکاح  نیرتهب 

يأر و رـس ، لقع و  لد ، ناج و  دوش ؛ یم  نشور  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  يارب  یگدامآ  تیفیک  راظتنا و  موهفم  انعم و  زارف ، نیا  زا 
هک تسا  راـظتنا  حور  ندرک ، وس  مه  ار  دوخ  وا  تساوخ  هدارا و  رب  نتـشاد و  اـیهم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  رد  ار  همه  اوه ،

.دهد یم  دادتما  رصع  نیا  ات  مه  انعم  نیا  هب  كدعب » نم  یقابلا  فلخلا  و   » هلمج

تافرشت هارمه  راهچ :

هراشا

.تسا هدش  سکعنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دنویپ  یگدادلد و  یناوارف ، تافرـشت  رد 
(1) .تسا هدش  رکذ  هنومن  اه  هد  اه  باتک  زا  یخرب  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1

نیـسح ماما  رب  هیرگ   » هک هلأسم  نیا  هرابرد  هار  نیب  رد  .داتفا  هار  هب  اهنت  ارماس  هب  فّرـشت  دـصق  هب  يزور  هللا  همحر  مولعلارحب  دـیس 
وا هب  بسا  رب  راوس  یبرع ، صخش  هک  دش  هجوتم  تقو  نامه  .درک  یم  رکف  دزرمآ » یم  ار  ناهانگ  مالسلا  هیلع 

ص:70

.تسا هدش  لقن  هطبار  نیا  رد  تیاکح  داتشه  زا  شیب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راثآ  هب  هللااهیقب  ترضح  تایانع  ك.ر : - 1
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هلاسم رگا  يا ؟ هشیدنا  هچ  رد  و  يا ؟  هتفر  ورف  رکف  هب  زیچ  هچ  هرابرد  دیـس ! بانج  دیـسرپ : يا  هظحل  رد  دعب  .درک  مالـس  دیـسر و 
يادخ دوش ، یم  روطچ  هک  منک  یم  رکف  هراب  نیا  رد  دومرف : مولعلارحب  دیس  .منادب  ار  شخساپ  نم  دیاش  دینک ، حرطم  تسا  یملع 

هار رد  هک  یمدـق  ره  رد  ًـالثم  دـهد ؛ یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رب  ناگدـننک  هیرگ  نارئاز و  هب  باوـث  همه  نـیا  یلاـعت 
هریغص و ناهانگ  مامت  یکـشا  هرطق  کی  يارب  دوش و  یم  هتـشون  شلمع  همان  رد  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  دراد ، یم  رب  ترایز 

؟ دوش یم  هدیزرمآ  شا  هریبک 

.دوش لح  لکشم  ات  مروآ  یم  یلاثم  امش  يارب  نم  نکن ! بجعت  دومرف : برع  راوس  نآ 

رایسب داتفا و  يا  هداعلا  قوف  یتخس  هب  داتفا و  رود  شنایهارمه  زا  هاگراکش  رد  .تفر  یم  راکش  هب  دوخ  نایرابرد  هارمه  هب  یناطلس 
يا هدریش  زب  همیخ  هشوگ  رد  نانآ  .دید  شرـسپ  اب  ار  ینزریپ  رداچ ، هایـس  نآ  رد  .دش  اج  نآ  دراو  دید و  ار  يا  همیخ  .دش  هنـسرگ 

، دش دراو  ناطلس  یتقو  .دندنارذگ  یم  ار  دوخ  یگدنز  زب ، نیا  ریش  فرصم  هار  زا  دنتشاد و 
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ناطلس .دنتشادن  ییاریذپ  يارب  يرگید  زیچ  اریز  دندرک ؛ بابک  هدیرب و  رس  ار  زب  نآ  نامهم ، زا  ییاریذپ  يارب  یلو  دنتخانشن ؛ ار  وا 
.درک لقن  نایفارطا  يارب  ار  نایرج  دیناسر و  نایرابرد  هب  ار  دوخ  دش و  ادج  ناشیا  زا  دعب ، زور  دیباوخ و  اج  نامه  ار  بش 

؟ مهدـب ماجنا  دـیاب  یلمع  هچ  مشاب ، هداد  ار  شدـنزرف  نزریپ و  يزاون  نامهم  شاداپ  مهاوخب  رگا  درک : لاؤس  ناـشیا  زا  تیاـهن  رد 
یکی .دیهدب  یفرشا  دص  دنفسوگ و  دص  تفگ : دوب ، ناریزو  زا  هک  يرگید  .دیهدب و  دنفسوگ  دص  وا  هب  تفگ : نارـضاح  زا  یکی 

.دیهدب ناشیا  هب  ار  هعرزم  نالف  تفگ : رگید 

نانآ نوچ  ما ؛ هدرک  لثم  هب  هلباقم  تقو  نآ  مهدـب ، مه  ار  متخت  جات و  تنطلـس و  رگا  اریز  تسا ؛ مک  مهدـب  هچ  ره  تفگ : ناطلس 
.دوش لثم  هب  هلباقم  ات  مهدب  ناشیا  هب  مراد ، هک  ار  هچ  ره  دیاب  مه  نم  .دنداد  نم  هب  دنتشاد  هک  ار  هچ  ره 

، ردارب رسپ و  لایع ، لها و  لانم ، لام و  زا  هچ  ره  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ترضح  مولعلارحب ، بانج  الاح  دیـسرپ : برع  راوس  دعب 
هار رد  ار  همه  تشاد ، رکیپ  رس و  رهاوخ و  رتخد و 
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شیئادخ هک  ادخ _  نوچ  درک ؛ بجعت  دیابن  دهدب ، باوث  رجا و  همه  نآ  ناگدننک ، هیرگ  نارئاز و  هب  دنوادخ  رگا  سپ  داد ، ادـخ 
تاماقم زا  رظن  فرـص  اب  ینعی ، دهد ؛ یم  ماجنا  دـناوت ، یم  هک  يراک  ره  سپ  دـهدب _  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  دـناوت  یمن  ار 

يارب لـماک  يازج  ار  اـهنیا  لاـح  نیع  رد  .دـنک  یم  تیاـنع  یتاـجرد  ترـضح ، نآ  ناگدـننک  هـیرگ  نارئاز و  هـب  شدوـخ ، یلاـع 
.دناد یمن  ترضح  نآ  يراکادف 

.دش (1) بیاغ  مولعلارحب  دیس  رظن  زا  دومرف ، ار  بلاطم  نیا  برع  صخش  نوچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

هب وا  هناصلاخ  قشع  روش و  ریذـپان و  فصو  تدارا  هللا ، همحر  مولعلارحب  همالع  هتـسجرب  صیاصخ  زا  زراب و  ياه  یگژیو  زا  یکی 
ترضح و نآ  يارب  يراوگوس  هب  نداهن  جرا  نادیهش و  رالاس 

ص:73

ماما رضحم  هب  هللا  همحر  مولعلارحب  موحرم  تافرشت  زا  ار  وگ  تفگ و  نیا  يدنواهن  موحرم  دنچ  ره  ص 200 . ج 2 ، رای ، رادید  - 1
هدرک حیرصت  تاداهشلا  رارسا  رد  ق ) يافوتم 1285 ه _  ) يدنبرد موحرم  یلو  تسا ؛ هتسناد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

ج تاداهشلا ، رارسا  .تسا (  هتفرگ  ماجنا  فجن  نیـسح  خیـش  شفراع  دهاز و  درگاش  مولعلارحب و  موحرم  نیب  وگ  تفگ و  نیا  هک 
ق) 1420ه _ یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق ، ص 46 ، ، 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4258/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
http://www.ghaemiyeh.com


هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  مولعلارحب ، همالع  هطبار ، نیا  رد  .دوب  اروشاع  اعوسات و  هنادواـج  ياـهزور  تشادـگرزب 
: تسا رارق  نیا  زا  هیضق  هک  دنیب  یم  نارادازع  فص  رد  زین  ار  فیرشلا 

یهورگ هارمه  هب  زین  هللا  همحر  مولعلارحب  همالع  .دوب  تکرح  رد  البرک  يوس  هب  وس ، ره  زا  ناراوگوس  جوم  دوب و  ییاروشاـع  زور 
هدش عقاو  جریَوُط »  » مان هب  یلحم  البرک ، زا  يرود  نادنچ  هن  هلصاف  رد  .دندرک  تکرح  نانز  هنیس  نارادازع و  لابقتـسا  هب  بالط ، زا 

.تسا روهشم  ناشیراوگوس  کبس  نانآ و  ینز  هنیس  هتسد  هک  تسا 

ار شیوخ  سابل  یملع ، یعامتجا و  تیعقوم  نس و  تلوهک  نآ  اب  همالع  ناهگان  دندیسر ، نانآ  هب  شناهارمه  همالع و  هک  یماگنه 
.تخادرپ ندز  هنیس  هب  ریذپان  فصو  يروش  اب  نانز ، هنیس  فص  رد  دوشگ و  ار  شیوخ  هنیس  هداهن و  يرانک  هب 

وا راک  عنام  ات  دـندرک  شالت  هچ  ره  دـندوب ، هدـمآ  يرادازع  ياه  هتـسد  ناراوگوس و  لابقتـسا  تهج  وا  هارمه  هک  بـالط  اـملع و 
، نانآ زا  یهورگ  هکلب  دندشن ؛ قفوم  اهنت  هن  دنهاکب ، وا  هنافراع  مرگ و  تاساسحا  روش و  زا  دنوش و 
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تسد و ریز  تیعمج  جوم  رثا  رب  ادابم  هک  وا _  ظفح  يارب  زین  رگید  یهورگ  دنتـسویپ و  وا  هب  هک  دـنتفرگ  رارق  وا  ریثأت  تحت  نانچ 
.دنتخادرپ وا  زا  تبقارم  هب  دوش _  همدص  یتحاران و  راچد  دتفیب و  اپ 

زا یکی  .تشگزاب  هناخ  هب  هدیشوپ ، ار  دوخ  سابل  راوگرزب ، دیـس  نآ  تفای و  نایاپ  ینز  هنیـس  يراوگوس و  روشرپ  مسارم  ماجنارس 
اپ زا  رـس  هنوگ  نآ  هک  دـیدش  هناصلاخ  كاپ و  تاـساسحا  راـچد  ناـنچ  امـش  هک  دـمآ  شیپ  يدادـیور  هچ  دیـسرپ : وا  زا  صاّوخ ،

؟ دیتسویپ نانز  هنیس  هب  دیدروآرد و  نت  زا  سابل  هتخانشن ،

، اه لد  بوبحم  هب  ممشچ  هاگان  هب  نانز ، هنیـس  ناراوگوس و  هتـسد  هب  ندیـسر  اب  هک  تسا  نآ  تقیقح  تفگ : خساپ  رد  موحرم  نآ 
نایم رد  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  اه ، لسن  اهرـصع و  درم  یمارگ  نآ  مدـید  داتفا و  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دوعوم ، هلبق  دوصقم و  هبعک 
هرظنم نآ  تهج  نیمه  هب  .دنز  یم  هنیس  رس و  هب  راب  کشا  ینامشچ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  شیالاو  ردپ  گوس  رد  نانز ، هنیس  هوبنا 

هک تخادنا  یلاح  هب  ارم 

ص:75
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هب دوـعوم ، هلبق  دوـصقم و  هبعک  ربارب  رد  مدـش و  ناـنز  هنیـس  يراوـگوس و  فـص  دراو  هتخانـشن ، اـپ  زا  رـس  تفر و  فـک  زا  مرارق 
(1) .متخادرپ يراوگوس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناتسآ  هب  نداد  هجوت  . 3

هک دوب  هدیـسر  یگلاس  هدراهچ  ای  هدزیـس  زرم  هب  .تشادـن  نتفگ  نخـس  تردـق  دوب و  گنگ  یکدوک  زا  هک  رورـس »  » مان هب  يدرم 
يدهم ترضح  زا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دروآ و  حور  نب  نیـسح  بانج  ّصاخ ، ریفـس  نیموس  دزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  شردپ 

.دهاوخب ادخ  زا  ار  وا  نابز  يافش  یمارگ ، نآ  دوخ  هک  دنک  اضاقت  مالسلا  هیلع 

: تفگ نانآ  هب  یکدنا  زا  سپ  حور  نب  نیسح  بانج 

«. رئاحلا یلا  جورخلاب  مترمُأ  مّکنإ  »

(2) .دیورب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  دقرم  هب  هک  تسا  هداد  روتسد  امش  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینعی :

ص:76

س 11. ص 119 ، ج 1 ، ناسحلا ، يرقبعلا  - 1
البرک هجوتم  ار  اه  لد  اما  دـشخب ، افـش  گـنرد  یب  دـنک و  اـعد  شدوخ  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  نیا  اـب  - 2
هدناوخ اجنآ  رد  دراد  یم  تسود  هک  دراد  یسدقم  ياه  ناکم  اه و  نیمزرس  دنوادخ ، : » هک تسا  هدمآ  حیحص  تیاور  رد  .تخاس 

«. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  رّونم  ربق  رانک  اهنآ  هلمج  زا  ...دوش و 
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ار وا  شیومع  ردپ و  نادیهـش ، ياوشیپ  رّونم  دقرم  ترایز  زا  سپ  دـندروآ و  البرک  هب  شیومع  هارمه  هب  ار  گنگ  ناوج  نآ  ردـپ ،
!« کیبل : » تفگ هداشگ  حیصف و  ینابز  اب  هاگان  هب  رورُس »! : » دنتفگ دندرک و  ادص  مان  هب 

»؟ یتفگ نخس  مرسپ ! : » تفگ شردپ 

.(1) !« ناج ردپ  يرآ ! : » تفگ رورُس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 4

؟ مراد يا  هلأسم  ام ! رورس  يا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  دوخ ) فرـشت  رد  : ) دیوگ یم  يدادغب  یلع  جاح 
ترایز زا  دمآ و  یـصخش  دزن  شمعا ، نامیلـس  هک  دنناوخ  یم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياه  ناوخ  هضور  متفگ : سرپب .  دومرف :

نیمز و نایم  ار  یجدوه  ایؤر ، ملاع  رد  صخش  نآ  بش  .تسا  تعدب  تفگ : صخش  نآ  دیسرپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
اجک هب  تفگ : .مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  دـنتفگ : تسیک ؟ جدوه  نآ  رد  درک : لاؤس  دـید ، نامـسآ 

ماما ترایز  يارب  هعمج ،) بش   ) بشما دنتفگ : دنور ؟ یم 

ص:77

ص323. ج51 ، راونألاراحب ، ص188 ؛ یسوط ، خیش  تبیغ  - 1
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یف نیسحلا  راوزل  رانلا ؛ نم  ناما  : » تسا هتشون  اهنآ  رد  دزیر و  یم  جدوه  زا  ییاه  هعقر  دید  نینچمه  .دنور  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 
ياه بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راوز  يارب  تماـیق  زور  رد  تسا  یناـما  گرب  نیا  هماـیقلا ؛  موی  راـنلا  نم  ناـما  هعمجلا  هلیل 

.تسا تسرد  تسار و  يرآ ! دندومرف : تسا ؟ حیحص  ثیدح ، نیا  ایآ  هعمج .»

گرب ترایز  نیا  دـنک ، ترایز  هعمج  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سک  ره  دـنیوگ : یم  هک  تسا  حیحـص  اندیـس ! متفگ : 
 (1) تسیرگ … دش و  يراج  شنامشچ  زا  کشا  و  هللاو ؛ يرآ  دومرف : تسا ؟ شتآ  زا  ناما 

ینیسح سلاجم  رد  روضح  . 5

نودب ردـص » اضر  دیـس  هللا  تیآ   » هک تسا  يا  هیـضق  تافرـشت ، نیا  زا  یکی  .تسا  هدـش  لقن  قثوم  تیاکح  اهدـص  هطبار  نیا  رد 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  هطساو 

نیسح دیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترضح 

ص:78

یلاعت هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  تایانع  ص 798 ؛ حیتافم ، ص 484 ؛ بقاثلا ، مجنلا  ص 114 ؛ ج 2 ، ناسحلا ، يرقبعلا  - 1
هللا لجع  يدهم  ماما  ص 101 . بالط ، املع و  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تایانع  ص 77 ؛ فیرشلا ، هجرف 
یم شفرشت  زا  دعب  يدورهاش  يزامن  هللا  تیآ  .دنا  هدومن  تاقالم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  اهراب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هیلع نیـسح  ماما  مرح  رد  تاقوا  رثکا  اهراب و  ًالبق  ار  ناـشیا  مدـش  هجوتم  مدرک  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یتقو  دـیوگ :

ص134. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  راثآ  هب  هللااهیقب  ترضح  تایانع  .مدوب  هدرک  هدهاشم  مالسلا 
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تـفر و رد  تخانـشان  تخانـش و  زا  ـالبرک  راوز  لوزن  زکرم  ناـشیا  لزنم  دنتـشاد و  تنوکـس  هاـشنامرک  رد  یناـیلاس  هـک  يرئاـح »
: درک تیاکح  نینچ  ناشیا  دوخ  دوب ، تشگرب 

يداع درف  هک  مدرب  یپ  دوب ، ام  نامهیم  يزور  دـنچ  .متخانـش  یمن  ار  وا  هک  دـش  دراو  نم  لزنم  هب  يدیـس  سانـشان ، راوز  ناـیم  رد 
هتخادـنا تماقا  لحر  نم  هناخ  رد  راوگرزب  دیـس  نیا  هک  دوب  هجحلا  يذ  هام  نیـسپاو  ياهزور  .دراد  هطبار  رگید  ناهج  اـب  تسین و 

: متفگ ودب  میتشاد ، هضور  مرحم  هام  ياروشاع  ههد  رد  نوچ  دوب و 

تلهم باوـج  يارب  دیـس  هن ؟ اـی  تسا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـقآ  تیاـضر  دروـم  اـم  هضور  اـیآ  هک  یهد  ربـخ  نم  هب  یناوـت  یم 
.تساوخ

رـس رب  ام  دوب و  مرحم  مود  زور  .دش  زاغآ  ام  هضور  دراذگ و  مدـق  مرحم  هام  .دیـسرن  دیـس  باوج  دیـسر و  نایاپ  هب  هجحلا  يذ  هام 
: تفگ هداد و  خساپ  دیس ، .میدوب  راهان 

نیا لوبق  يرئاح  ياقآ  .دنروآ  یم  فیرشت  امش  سلجم  هب  اعوسات _  زور  ینعی  مهن _  زور  اقآ  دوخ  تسا و  تیاضر  دروم  يرآ ،
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ياقآ نانیمطا  يارب  دوب .) روط  نامه  مه  دیس  دندروآ ، یم  نامیا  رتمک  ییاه  نخس  نینچ  هب  نادنمـشناد   ) دوب راوشد  شیارب  نخس 
نآ رد  فرشا ، ینعی  هاشنامرک ، ریهش  ظعاو  هک  تفگ  نینچ  داد و  ربخ  ییامرف  فیرشت  زور  ینعی  اعوسات ، زور  ثداوح  زا  يرئاح ،

تسا یسک  نیتسخن  وا  هکلب  دشاب ، سلجم  متاخ  هک  هدش  نیعم  تقو  رد  هن  مه  نآ  امش ، هضور  رد  زج  هب  دور  یمن  ربنم  ییاج  زور 
.درک دهاوخ  تکرش  امش  سلجم  رد  اعوسات  زور  هک 

سپس تشاد و  دهاوخ  رصتخم  يربنم  تسشن و  دهاوخ  ربنم  رب  امش  لزنم  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يزاریش » فرشا   » زور نآ  رد 
ای نآرق  زا  يا  هیآ  ای  يا  هبطخ  نودـب  ار  شربنم  .دـنک  یمن  تکرـش  یـسلجم  چـیه  رد  دور و  یم  هناخ  هب  رـسکی  دـیآ و  یم  ریز  هب 

.دوش یم  نخس  لخاد  همدقم  نودب  دنک و  یم  زاغآ  يرعش 

نآ رد  .دنیوگ  نخس  ترضح  نآ  تداهش  سابع و  ترضح  بقانم  لئاضف و  زا  اعوسات  زور  هک  تسا  ربنم  لها  مسر  هک ، نآ  رگید 
سابع ترضح  زا  ربنم  لها  نایاقآ  زا  مادک  چیه  زور ،
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يرئاح ياقآ  اهربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  .تسا  ترـضح  نآ  هرابرد  ناشنانخـس  دنیوگ و  یم  نامز  ماما  زا  ناگمه  دـنرب و  یمن  مان 
.دسر یم  رید  ارچ  دسر و  یم  اعوسات  زور  یک  هک  دنک  یم  يرامشزور 

.اعوسات زور  رد  دیس ، ياهربخ  ندوب  حیحص  هب  ندرب  یپ  تداعس و  نیا  زا  يرادروخرب  یبایفرش و  هب  قشع  دوب : رظن  ود  زا  نیا  و 

روضح سلجم  رد  رتشیب  ینت  دـنچ  زونه  .دـنک  یم  تکرـش  سلجم  رد  رگید  ياهزور  زا  رتدوز  يرئاح  ياقآ  دیـسر و  اعوسات  زور 
.دیآ یم  فرشا  هک  دندوب  هتفاین 

.دوب رگید  تعاس  دنچ  شربنم  تقو  دوبن ، وا  ربنم  تقو  نوچ  دیا ؟ هدمآ  هچ  يارب  فرشا ! ياقآ  دیوگ : یم  ودب  يرئاح  ياقآ 

یس یتسیاب  هدش و  هتسخ  ما  هنیس  .مهد  ماجنا  زور  نآ  رد  ار  ما  هفیظو  یتسیاب  نم  تساروشاع و  ادرف  اقآ  تفگ : هداد  خساپ  فرـشا 
ادرف يارب  دوش و  فرطرب  یگتـسخ  اـت  مورن  یـسلجم  چـیه  هب  هدرک  تحارتـسا  زورما  هک  مدرک  رکف  دوـخ  اـب  .منک  هرادا  ار  سلجم 

ربنم يارب  زین  اج  نیا  .مشاب  هدامآ 
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هک دیـشکن  یلوط  .منک  تحارتسا  بش  ات  مورب و  هناخ  هب  سپـس  میوجب و  یلـسوت  هک  ما  هدمآ  تکرب  بسک  يارب  هکلب  ما ، هدـماین 
.دندوب هتفاین  روضح  سلجم  رد  رتشیب  نت  دنچ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  تفر ، ربنم  يوس  هب  تساخرب و  فرشا 

نآرق و زا  يا  هیآ  زا  یتئارق  هبطخ و  نودب  داد و  تسد  يو  هب  یتلاح  هاگ  نآ  .دوب  دتمم  هک  درک  یتوکس  تسشن ، ربنم  رب  هک  یتقو 
: درک زاغآ  نینچ  ار  شنخس  يرعش ، ندناوخ  ای 

زا هاتوک  يا  هقیقد  دنچ  زا  سپ  .تفرگ  ندـیلان  تخادرپ و  يدـهم  ترـضح  تاجانم  هب  سپـس  ییاجک !؟ اه  نابایب  رد  هدـشمگ  يا 
یموس .تفگ  نخس  نامز  ماما  زا  هدرک و  يوریپ  فرشا  زا  مود  يربنم  وا  زا  سپ  .منک  تحارتسا  مور  یم  تفگ : دمآ و  ریز  هب  ربنم 

.زین یمجنپ  مه ، یمراهچ  .دز  مد  ترضح  نآ  زا  زین 

: تفگ نینچ  يرئاح  ياقآ  .دندربن  سابع  ترضح  زا  یمان  دنتفگ و  نخس  ترضح  نآ  زا  ناگدنیوگ  نایاقآ  همه  سلجم  نایاپ  ات 

ای دنا  هدروآ  فیرشت  منادب  متساوخ  یم  مدوب ، ترضح  ییامرف  فیرشت  رظتنم  اپارس  نم 
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هدش ریخأت  ترـضح  ندمآ  نوچ  مریگب ؛ سامت  دیـس  اب  یتسیاب  مدرک  رکف  دـش ، رپ  سلجم  هک  یماگنه  .دـمآ  دـنهاوخ  نیا  زا  سپ 
هتسشن اجک  رد  دیس  منیبب  ات  متخادنا  مشچ  مدرک ، یم  ییاریذپ  ناگدنور  ناگدنیآ و  زا  مدوب و  هداتـسیا  رد  مد  هک  روط  نامه  .دوب 

.مسرپب ار  تیعضو  مورب و  وا  يوس  هب  هک  متفرگ  میمصت  .هتسشن  يراوید  رانک  رد  سلجم  ياهتنا  رد  مدید  .تسا 

هدز هیکت  راوید  هب  ناج  یب  يا  هدرم  دننام  دراد و  رارق  شیاهوناز  نایم  رد  شرس  هتفرگ و  لغب  رد  ار  اهوناز  مدید  مدیسر ، هک  وا  هب 
.تسا

.اقآ متفگ : مدز و  شیادص 

؟ دییامرف یم  هچ  اقآ  هلب  تفگ : دید و  ارم  هدرک  دنلب  رس  دیس 

؟ هن ای  دنا  هدروآ  فیرشت  مدیسرپ :

راو هریاد  ربنم  ولج  دوش و  یم  رفن  تفه  اهنآ  عومجم  هک  دنتسه  یناسک  ناشتمدخ  و  دنراد ، فیرـشت  سلجم  رد  نونکا  مه  تفگ :
.دنراد نت  رب  يدرک  نیچرمک  سابل  دنا و  هتسشن 

دوخ ياج  هب  رد  مد  متشگرب و  نم 
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.مدید ار  يرفن  تفه  سّدقم  هقلح  متفرگ ، رظن  رد  ار  ربنم  يولج  مداتسیا و 

.مهد زیمت  رگیدکی  زا  ار  اه  هرهچ  هک  متـشادن  تردـق  مدیـسر ، ناشتمدـخ  هک  یماگنه  .متفر  اهنآ  يوس  هب  متـشادرب و  مدـق  سپس 
.مدینش باوج  مدرک و  مالس 

.دیدومرف فرشم  یلیخ  مدرک : ضرع  سپس 

.دینک ییاریذپ  رد ، مد  دیورب  امش  دومرف : اهنآ  زا  یکی 

.متشگرب دوخ  ياج  هب  يدوز  هب  متفگن و  ینخس  رگید  مدرک و  تعاطا  ار  رما 

هاگان .مدرک  یم  هاگن  سّدـقم  نت  تفه  هب  ربنم  يولج  هب  رگید  رظن  اب  مدرک و  یم  ییاریذـپ  ناگدـنور  ناگدـنیآ و  زا  رظن  کی  اـب 
.دندش بیغ  دنتسین و  رگید  مدید 

؟ دنتفر اجک  اج  نیا  زا  دش و  هچ  هک  مدیسرپ  میدش ، یصوصخ  دیس  اب  تفای و  نایاپ  هک  سلجم 

، نز نآ  تشاد و  رارق  ییارـسناوراک  رد  هک  دوب  ینز  هفرغ  نآ  دـندرک و  تکرـش  رگید  سلجم  کی  رد  هاـشنامرک  رد  تفگ : دـیس 
هضور
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هاشنامرک زا  سپـس  دندرک و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  هقیقد  دنچ  سّدـقم  نت  تفه  .دـنتفای  یم  روضح  نآ  رد  نت  هس  ود  هک  تشاد 
.دنتفر

: دوش یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  لقن ، نیا  زا 

؛ هتخانش یم  ار  اهنیا  هتسناد و  یم  ار  اه  یناوخ  هضور  .دراد  تایح  تسا و  هدنز  شترضح  دراد و  تایئزج  هب  ملع  ماما ، . 1

؛ دنک یم  تکرش  هضور  سلاجم  رد  هدوب و  شتیاضر  دروم  یناوخ  هضور  . 2

؛ دنک یم  راتفر  اه  نادب  دنرضاح و  شترضح  دزن  یموجن  ياهزور  . 3

؛ دنوش یم  شروضح  بای  فرش  ینادرمکین  . 4

؛ دراد همانرب  هدنیآ  يارب  یصخش ، یگدنز  رد  شترضح  . 5

؛ دنک یمن  تکرش  اه  یناوخ  هضور  زا  يرایسب  رد  . 6

؛ دنک یم  تکرح  سانشان ، . 7

؛ دنرادروخرب تلیضف  نیا  زا  دنتسه  شتمدخ  رد  هک  یناسک  دراد و  ضرالا  یط  شترضح  . 8

؛ دوش یم  هدید  هاگهگ  تسا و  ناهن  اهرظن  زا  . 9

؛ دیوگ یم  نخس  شدوخ ، نابز  هب  یصخش  ره  اب  دناد و  یم  ار  اه  نابز  همه  . 10
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(1) .تسا يا  هزجعم  دوخ  نیا  دراد و  زارد  ینالوط و  يرمع  . 11

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 6

: دنک یم  لقن  دوب _  داّهز  داّبع و  هلمج  زا  هک  يزیربت _  ناوخ  هضور  یلع  ناطلس  الم  جاح  لیلج  خیش 

ترایز رد  هچنآ  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  ناشیا  تمدخ  هدش ، فرشم  هادف _  انحاورا  هللا _  هیقب  ترضح  روضح  هب  ایؤر  ملاع  رد 
ره نم  مبیرغ ! ّدـج  يا  (2) ؛ ًامد ِعُومّدلا  لدب  کیلَع  َنیِکبال  ًءاسَم و  ًاحابَـص و  کََّنبُْدنَاَلَف  : » دییامرف یم  هک  هدـش  رکذ  هسدـقم  هیحان 

.تسا حیحص  یلب  دومرف : تسا ؟ حیحص  منک » یم  هیرگ  نوخ  کشا ، ياج  هب  منک و  یم  هیرگ  وت  رب  ماش  حبص و 

؟ تسا ربکا  یلع  ترـضح  تبیـصم  ایآ  تسا ؟ مادـک  دـینک ، یم  هیرگ  نوخ  کشا  ياـج  هب  نآ  رد  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک : ضرع 
.درک یم  هیرگ  نوخ  مه  وا  تبیصم  نیا  رد  دوب ، هدنز  ربکا  یلع  رگا  هن ، دومرف :
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.درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  مه  وا  دوب ، تایح  رد  سابع  رگا  هن ، دومرف : تسا ؟ سابع  ترضح  تبیصم  ایآ  متفگ :

رد مه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رگا  هن ، دندومرف : تسا .  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  دبال  مدرک : ضرع 
.درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ، تایح 

(1) .تسا بنیز  يریسا  ِتبیصم  تبیصم ، نآ  دندومرف : مناد ؟ یمن  نم  هک  تسا  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدرک : ضرع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکذ  سلاجم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیانع  . 7

شراوگرزب دـج  يارب  هناصلخم  هک  یـسلاجم  هب  دـیدرت  نودـب  تسا ، یعقاو  يازع  بحاص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ییاج  نآ  زا 
.دراد يا  هژیو  هّجوت  تیانع و  دوش ، یم  رازگرب  مالسلا  هیلع 

هدناوخ سدنرع » نبا   » هدیصق یسلجم  ره  رد  هک  تسا  روهشم  ام  باحصا  نایم  رد  دیوگ : یم   (2) ریدغلا رد  هللا  همحر  ینیما  همالع 
هل یحور  هللا _  هیقب  ترضح  ییامرف  فیرشت  بجوم  دوش ،

ص:87

س 7. ص 98 ، ج 1 ، ناسحلا ، يرقبعلا  - 1
ص 14. ج 7 ، ریدغلا ، - 2
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.دوش یم  سلجم  نآ  هب  هادفلا _ 

هیلع نیسح  ماما  رهطم  نحص  دراو  رهظ  زا  دعب  زور  کی  دیوگ : یم  هللا  همحر  یبعک  ءارهزلادبع  خیش  موحرم  هعیش ، گرزب  بیطخ 
ییانشآ هقباس  نم  اب  تخورف و  یم  یبهذم  ياه  باتک  هک  فیرش _  نحص  ياه  هرجح  زا  یکی  لباقم  رد  یـصخش  مدش ، مالـسلا 

نآ تمیق  .دراد  ابیز  رایـسب  يراعـشا  نآ  رد  دشاب و  بوخ  امـش  يارب  مرظن  هب  هک  مراد  یکچوک  باتک  تفگ : دید و  ارم  تشاد _ 
.یناوخب میارب  ار  نآ  راب  کی  هک  تسا  نیا  مه 

 _ متشگ یم  نآ  لابند  اه  تدم  هک  یّلح _  سَْدنَرَع  نبا  هدیـصق  راعـشا  اریز  دوب ؛ يدنمدوس  دیفم و  باتک  یلیخ  .متفرگ  ار  باتک 
هک میتخیر  یم  کشا  ود  ره  مدـش و  لوغـشم  شورف  باتک  يارب  راعـشا  نآ  ندـناوخ  هب  هتـسشن ، اـه  قاور  زا  یکی  رد  .دوب  نآ  رد 

.دنک یم  هیرگ  دهد و  یم  شوگ  مراعشا  هب  هداتسیا  مربارب  رد  هک  مدید  ار  برع  ناگرزب  زا  يدیس  ناهگان 

: مدیسر تایبا  نیا  هب  نوچ 

البرِکب ٌنیسُح  ًانآْمَظ  ُُلتْقیَا 

ٌرَحب ِِهِلمانَا  نِم  ٍوضُع  ِّلک  یف  َو 

ٍدَغ یف  ِضوَحلا  یَلَع  یقاّسلا  ُهُدلاو  َو 

ص:88
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ٌرهَم اَهل  ِتارُفلا  ُءام  ُهَمطاف  َو 

ینَج ام  نیسُحِلل و  یسفَن  َفَهل  اوَف 

ُرْمِّشلا ِِهبرَح  یف  ِّفَّطلا  َهادَغ  هیَلَع 

؟ دوش یم  تفای  ییایرد  وا  تشگنا  ره  رد  هک  نآ  اب  دسرب ، تداهش  هب  هنشت  البرک  رد  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ایآ  _ 

شردام هیرهم  تارف  بآ  دـنک و  یم  باریـس  رثوک  ضوح  زا  ار  مدرم  زیخاتـسر ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  نآ  اـب  و  _ 
! تسا مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تشاد اور  شترضح  هب  تبسن  البرک  رد  رمش  هک  ییاه  تیانج  مالسلا و  هیلع  نیسح  رب  اغیرد ! اناج ! _ 

نوچمه دومن و  یم  رارکت  ار  انامظ )… لتقیا   ) تیب و  درک ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حیرـض  هب  ور  دش ، دـیدش  راوگرزب  نآ  هیرگ 
نحـص زا  ناـشیا ، ندـید  يارب  .مدـیدن  ار  راوگرزب  نآ  رگید  مدـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  راعـشا  هک  نیمه  .تسیرگ  یم  هدرم  ناوـج  نز 

هب .تسا  هدش  بیاغ  ممشچ  ربارب  زا  ایوگ  متفاین ؛ يرثا  مدومن ، ور  اجک  ره  هب  .مدیدن  ار  ناشیا  یلو  مبایب ؛ ار  وا  دیاش  ات  مدش  جراخ 
هک متسناد  نیقی 

ص:89
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(1) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  رظتنم  ماما  تجح و  ترضح 

اروشاع ترایز  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  شرافس  . 8

(، بش هلفان  ًاصوصخ   ) هلفان ندناوخ  روتسد  دیس  هب  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  ار  یتشر  دیس  تیاکح  هللا  همحر  يرون  ثدحم 
ارچ امـش  هلفان ! هلفان ، هلفان  دـیناوخ ؟ یمن  هلفان  ارچ  امـش  دـیامرف : یم  نآ  زا  دـعب  دـهد و  یم  ار  اروشاـع  تراـیز  هعماـج و  تراـیز 

(2)! هعماج هعماج ، هعماج ، دیناوخ ؟ یمن  هعماج  ارچ  امش  دومرف : دعب  و  اروشاع ! اروشاع ، اروشاع ، دیناوخ ؟ یمن  اروشاع 

مالسلا اهیلع  سجرن  ترضح  هب  هیده  اروشاع  ترایز  . 9

: تسا هدش  لقن  هللا  همحر  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  طسوت  هیضق  نیا 

مولع لیصحت  لوغشم  ارماس  رد  هک  یتاقوا 

ص:90

ترضح تایانع  ص 315 ؛ رـصع ، ماما  اب  تاقالم  ص 172 ؛ ج 3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناگتفیـش  - 1
ص 440. ج 1 ، راتخملا ، هملک  ص 397 ؛ بالط ، املع و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.هعماج ترایز  زا  دعب  نانجلا  حیتافم  ص 60 ؛ بقاثلا ، مجن  - 2
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! دندرم یم  يا  هدع  زور  ره  دندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ارماس  یلاها  مدوب ، ینید 

موحرم هاگان  دندوب ، اجنآ  رد  زین  ملع  لها  زا  یعمج  مدوب و  هماقم ) هللا  یلعا   ) یکراشف دـمحم  دیـس  موحرم  داتـسا  لزنم  رد  يزور 
.دنتسه گرم  رطخ  ضرعم  رد  مدرم  همه  هک  نیا  دش و  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  ياقآ 

.یلب دنتفگ : دندومن و  قیدصت  سلجم  لها  همه  هن ؟ ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  مهدب ، یمکح  نم  رگا  دومرف : ازریم  موحرم 

دـنوش و اروشاع  تراـیز  ندـناوخ  لوغـشم  یگمه  زور  هد  اـت  زورما  زا  ارماـس  نکاـس  نایعیـش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف : سپس 
هیده فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  هدجام  هدـلاو  مناخ  سجرن  ترـضح  فیرـش  حور  هب  ار  نآ  باوث 

ترایز ندـناوخ  لوغـشم  نایعیـش  همه  دـندناسر و  نایعیـش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش ! رود  اهنآ  زا  ـالب  نیا  اـت  دـنیامن 
.دندش اروشاع 

.دوب هدیدرگ  راکشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  .دندرم  یم  نایعیـش  ریغ  زا  يا  هدع  هزور  همه  دش و  فوقوم  نایعیـش  ندش  فلت  ادرف  زا 
یخرب

ص:91
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؟ تسیچ دوش ، یمن  فلت  امش  زا  یسک  رگید  هک  نیا  ببس  دندیسرپ : هعیش  ياهانشآ  زا  اه  ینس  زا 

.دیدرگ فرطرب  مه  اهنآ  زا  ءالب  دندش و  لوغشم  مه  اهنآ  اروشاع ! ترایز  دندوب : هتفگ  اهنآ  هب  نایعیش 

ندناوخ مرگرس  مرحم  لوا  زا  سپ  .دمآ  مدای  هب  موحرم  نآ  شیامرف  دمآ  شیپ  میارب  یتخـس  يراتفرگ  ینامز  تفگ : یم  یـصخش 
(1) .دش لصاح  جرف  میارب  هداعلا  قراخ  روط  هب  متشه  زور  .مدش  اروشاع  ترایز 

هتشاد يا  هلئسم  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  هداد  هجیتن  بوخ  رایـسب  ما و  هدرک  هبرجت  هک  ییاهرذن  زا  یکی  تفگ : یم  میارب  زین  یتسود 
مامت نآرق  متخ  زونه  موش و  یم  تئارق  لوغـشم  هدرک و  رذـن  مالـسلا  اـهیلع  نوتاـخ  سگرن  ترـضح  يارب  نآرق  متخ  کـی  مشاـب 

.دوش یم  لح  ملکشم  هدشن ،

زا وا  هک  دنشابن  لفاغ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ردام  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتفیش  هک  تسا  نیا  بلاطم  نیا  زا  مروظنم 
شدنزرف

ص:92

ماما راثآ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  تایانع  ص562 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تاکرب  راثآ و  - 1
ص44. مالسلا ، هیلع  نیسح 
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يارب هک  دراد  يدارفا  هب  یناوارف  تیانع  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  .دـیامرف  زاـب  ار  تالکـشم  هرگ  دـهاوخ  یم 
ةرمع دریگ  یم  میمصت  يدوصقم  هب  ندیسر  يارب  دمحم  جاح  مان  هب  یصخش  دیوگ : یم  يرـصان  هللا  تیآ  .دنرادرب  یمدق  شردام 
کی اذل  .دناسرب  شدوصقم  هب  ار  وا  هک  دـنهاوخب  شدـنزرف  زا  ناشیا  ات  دـهد  ماجنا  مالـسلا  اهیلع  سجرن  ترـضح  يارب  يا  هدرفم 

هک یلاح  رد  دنک و  یم  ترایز  مارحلادجسم  رد  ار  ترضح  عقوم  نامه  دهد و  یم  ماجنا  ناوارف  یگتسخ  یتخـس و  اب  هدرفم  ةرمع 
(1) .دنا هداتفا  مه  تمحز  هب  دنا و  هداد  ماجنا  هرمع  نم  ردام  يارب  ناشیا  دیامرف : یم  شنایفارطا  هب  دندومن  یم  مسبت  ترضح 

همتاخ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعجر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تلود 

هراشا

نیلوا .تسا  تعجر  بحاص  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دـنک و  یم  ادـیپ  دومن  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  يا  هلأـسم  تعجر » »
تسا و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک ، یم  تعجر  همیرک  تلود  رد  هک  یماما 

ص:93

ص 62. تایح ، بآ  - 1
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.دشاب یم  تموکح  ماما  مکاح و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نامز ، ماما  زا  دعب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعجر  . 1

ماما دنک ، یم  تموکح  یتیگ  رـسارس  رب  دنک و  یم  تعجر  هک  یـصخش  نیلوا  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  تموکح  تلود و  رد 
: دوش یم  هراشا  هراب  نیا  رد  تایاور  زا  يا  هراپ  هب  تمسق  نیا  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

«. تسا یلع  نب  نیسح  ددرگ ، یمرب  ایند  هب  دوش و  یم  هتفاکش  شیور  رب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .1
(1)

هیواعم و نب  دیزی  شنارای و  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دندرگ ، یمرب  ایند  هب  هک  یناسک  نیلوا  : » دومرف نینچ  مه  ترضح  نآ 
: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دشک .»  یم  رخا  ات  لوا  زا  ار  اهنآ  همه  هک  دنتسه  شنارای 

ٍلاَْومَِأب ْمکاَنْدَْدمَأَو  ْمِهیَلَع  َهَّرْکلا  ْمَکل  اَنْدَدَر  َُّمث  )

ص:94

ص 360. هعجهلا ، نم  ظاقیالا  ص 408 ؛ ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  ص 360 ؛ ج 2 ، بصانلا ، مازلا  ص 39 ؛ ج 53 ، راونالاراحب ، - 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4258/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
http://www.ghaemiyeh.com


نوزفا ار  ناتدادعت  میناسر و  يرای  نادنزرف  لام و  اب  مینک و  ّطلسم  اهنآ  رب  رگید  راب  ار  امـش  سپ   » (1) ؛) ًاریِفَن َرَثکَأ  ْمکاَْنلَعَجَو  َنِیَنبَو 
(2) «. مینک رت 

: دومرف شباحصا  هب  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  و 

نم مقتنیف  انمئاق  رهظی  نیح  مکایا  هللا و  انجرخی  مث  اـنیلع ، يرجی  اـم  دـعب  یلاـعت  هللا  ءاـشام  ثکمن  اـمنا  هللاوف  هنجلاـب ، اورـشباف  »… 
مـسق ادخ  هب  تشهب ، هب  ار  امـش  داب  تراشب  لاکنلا ؛…  باذعلا و  عاونا  لالغالا و  لسالـسلا و  یف  مهدـهاشن  متنا  انا و  و  نیملاظلا ،

ار امـش  ام و  دروآ  یم  نوریب  سپ  دشاب ، هتـساوخ  یلاعت  يادخ  هک  ردق  نآ  درک  میهاوخ  ثکم  دوش ، يراج  ام  رب  هچنآ  زا  دعب  هک 
لسالس رد  ار  ناشیا  درک  میهاوخ  هدهاشم  امش  ام و  و  ناملاظ ، زا  دیـشک  دهاوخ  ماقتنا  سپ  دوش ، رهاظ  ام  مئاق  هک  یماگنه  نآ  رد 

.(3) …« لاکن باذع و  عاونا  هب  راتفرگ  لالغا و  و 

هک دوب  مهاوخ  یـسک  نیلوا  نم  : » دـیامرف یم  هتفگ ، نخـس  دوخ  تعجر »  » زا هرابود  اروشاـع ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و 
هتفاکش نیمز 

ص:95

هیآ 6. ءارسا ، هروس  - 1
ریسفت ص 140 ؛ ج 3 ، نیلقثلاروـن ، ص 282 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریـسفت  179 ؛ ج 3 ، یفاص ، ریـسفت  ص 76 ؛ ج 53 ، راونـالاراحب ، - 2

ص 408. ج 2 ، ناهرب ،
ح 19. ص 105 و 106 ، يدتهملا ، هیافک  هدیزگ  - 3
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(1) «. منک یم  تعجر  دوش و  یم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ترایز  رد  و 

نمب نینمؤملا و  نم  مکبایاب  مکب و  ینا  مکودع  عمال  مکعم  مکعمف  مکل …  ملـسم  یبلق  مکیلا و  ًادـفاو  نینمؤملاریما  نبای  کتئج  »
هدامآ میرای  امش و  میلست  ملد  هک  یلاح  رد  مدش ؛ بایفرش  امش  رضحم  هب  نم  نانمؤمریما ! رـسپ  يا  نیرفاکلا ؛ نم  مکلتق  مکفلاخ و 

هب تبسن  ناگدنروآ و  نامیا  زا  امش  تشگزاب  امش و  هب  تبسن  نم  .امش  نانمشد  اب  هن  میامش ، اب  میامـش ، اب  نم  تسا … امـش  يارب 
(2) «. منارفاک زا  دنتشک ، ار  امش  هک  نانآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  گوس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 2

شیافو اب  باحـصا  اب  رـصع ، یلو  تموکح  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـش ، دراو  تعجر  هراـبرد  هک  یتاـیاور  ساـسا  رب 
مدرم همه  هک  یماگنه  .ددرگن  دیدرت  راچد  ترـضح  نآ  دروم  رد  یـسک  ات  دوش ، یم  یفرعم  نامدرم  همه  يارب  دنک و  یم  تعجر 

لجا دنتخانش ، ار  وا 

ص:96

ضرالا ُّقشنی  نم  لّوا  ُنوکاف  « ؛ ص 36 ربکا ، زوف  ص 352 ؛ هعجهلا ، نم  ظاقیالا  ص 62 ؛ ص80 و ج 53 ، ج45 ، راونالاراحب ، - 1
« .انمئاق مایق  نینمؤملاریما و  هجرخ  کلذ  قفاوی  هجرخ  ُجرخاف  هنع 

ص 217و218. تعجر ، هعیش و  ص 173 ؛ ، 22 راونالاراحب ، - 2
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، نفک لسغ ، رما  یلوتم  يدـصتم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاـگ  نآ  .ددـنب  یم  ورف  ناـهج  زا  مشچ  هدیـسر ، ارف  هللا  هیقب  ترـضح 
.ددرگ یم  ناشیا  نفد  طونح و 

: دیامرف یم   (1)( ْمِهیَلَع َهَّرْکلا  ْمَکل  اَنْدَدَر  َُّمث   ) هفیرش هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هالک هک  یلاـح  رد  تسا ؛ ناـمز  ماـما  رـصع  رد  شباحـصا  زا  نت  داـتفه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هراـبود  ندـش  هدـنز  دوصقم  »
هب نانمؤم  ات  دنهد  یم  عالطا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هرابود  ندش  هدنز  تعجر و  مدرم ، هب  دنراد و  رس  رب  ییالط  ییاهدوخ 

ياه لد  رد  شترضح  هب  نامیا  تفرعم و  نوچ  تسا ؛ مدرم  نایم  رد  تجح  ترضح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتفین .» ههبـش  کش و 
زگره دوش و  یم  ناشیا  نفد  طونح و  نفک ، لسغ ، یلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  .دسر  یم  ارف  وا  گرم  تفای ، رارقتسا  مدرم 

(2) «. دنک یمن  يراپس  كاخ  زیهجت و  ار  یصو  یصو ، زا  ریغ 

ص:97

هیآ 6. ءارسا ، هروس  - 1
ج 2، ناهرب ، ریسفت  ص 48 ؛ رئاصبلا ، رصتخم  ص 762 ؛ ص 278 و ج 2 ، ج 1 ، هرهاظلا ، تایألا  لیوأت  ص 206 ؛ ج 8 ، یفاک ، - 2

یف هجحملا  ص 138 ؛ ج 3 ، نیلقثلارون ، ص 281 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ص 13 و ص 51 ص 56 ؛ ج 53 ، راونالاراحب ، ص 401 ؛
ص 309. هعجهلا ، نم  ظاقیالا  ص 121 ؛ هجحلا ، لزن  ام 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رفن داتفه  مالسلا  هیلع  یسوم  هارمه  هک  نانچ  دننک ؛ یم  یهارمه  ار  نانآ  ربمایپ  داتفه  دنیآ و  یم  شباحصا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  »
طونح و نفک ، لسغ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دراپـس و  یم  يو  هب  ار  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هاگ  نآ  .دندش  هداتـسرف 

(1) «. دریگ یم  هدهع  رب  ار  مئاق  ترضح  نفد 

نیسحلا ردص  ِفشا  نیسحلا  ّقحب  مهللا  »

« هجحلا روهظب 

ص:98

ص 368. هعجهلا ، نم  ظاقیالا  - 1
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اه تفایهر  مود : شخب 

هراشا

ص:99
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ام فیلکت 

هراشا

و دراد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  هللااهیقب  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ناـیم  هک  ییاهدـنویپ  اـه و  تهابـش  هب  هجوت  اـب 
ًاـصوصخ نایعیـش  یمامت  هجوتم  يریطخ  ساسح و  رایـسب  فیلکت  تسا  راـظتنا  يژتارتسا  تبیغ و  رـصع  یگنهرف  هناوتـشپ  اروشاـع 

: دوش یم  یتاراشا  نآ  دعب  ود  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  ناقشاع و  نارادازع ، نادنمتدارا ،

اهدیدهت اه و  تصرف  . 1

هعیـش ینغ  گنهرف  يارب  يزاسوگلا  رکف  هب  ات  دوش  یم  لصاح  تصرف  نیرتهب  قح  تّجح  نیرخآ  روهظ  اـب  اروشاـع  رهظ  دـنویپ  زا 
نیرتهب تضهن  ود  ره  فادـها  كارتشا  و  هرود ) ود  ره  رد  ناـنز  ناـناوج و  شقن   ) ماـیق ود  ره  ناراـی  تهباـشم  هب  هجوت  اـب  .میـشاب 

.دیآ یم  مهارف  موصعم  روهظ  روضح و  يارب  هصرع 

ص:100
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هب هجوت  اب  هزورما  .دشاب  یم  يزاس  هنیمز  يارب  یلـصا  فیلکت  اه  شزیر  زا  يریگولج  ظفح و  يارب  اه  نارحب  رد  تیریدم  ریبدـت و 
تسج و هرهب  تبیغ ، رـصع  ِنردم  ناسنا  ۀـشیدنا  قیمعت  طسب و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  زا  ناوت  یم  لوحت  تیریدـم 

.دشخب رارمتسا  ار  هایس  خلت و  ياه  هرطاخ  خیرات ، رارکت  تشاذگن  درک و  شالت 

نامه .دـش  مالـسلا  هیلع  ءابع  لآ  سماخ  هنابیرغ  تداهـش  هب  رجنم  يرجه  کی  تصـش و  لاـس  یـسایس  یعاـمتجا و  تیعـضو  رگا 
.ددرگ یم  تبیغ  نارود  ندش  ینالوط  بجوم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دروم  رد  هلئسم 

زامن دندوب ، راد  نید  رهاظ  هب  اه  ناسنا  .دندشن  ناشنامز  ماما  اب  يراکمه  هب  رضاح  مدرم  يرجه ، کی  تصـش و  لاس  ياروشاع  رد 
اذل  (1) .دوب تیالو  حور  زا  یلاخ  اه  تدابع  نیا  اما  .دنتفاتش  یم  جح  هب  دنتفرگ ، یم  هزور  دندرک ، یم  توالت  نآرق  دندناوخ ، یم 

هب ار  هکم  هجح  يذ  متشه  رد  ناشنامز  ماما  یتقو 

ص:101

«. جح حور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   » ناونع اب  هدنراگن  هلاقم  ش 5  راظتنا ، همانلصف  ك.ر : - 1
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دنور و… یم  تافرع  ینم و  يوس  هب  اهنآ  دنک ، یم  كرت  هفوک  تمس 

مرگرس دوب و  لفاغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  دوجو  زا  دیابن  .تسا  رـصع  نیا  يارب  يدج  رایـسب  دیدهت  هلئـسم  نیا 
.دوب تیالو  نودب  تدابع  رد  قرغ  یتح  ایند و 

یم مرجم  موکحم و  لاعتم  دـنوادخ  لدـع  همکحم  رد  خـیرات و  نادـجو  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـمز  ياـه  ناـسنا  رگا 
دنچ نونکات  دنا و  مرجم  رصقم و  دنیوگ ، یمن  کیبل  مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راصنتـسا  هب  هک  یناسک  دنـشاب ،

ایآ میا ؟ هدینـش  ناج  شوگ  اب  ار  وا  ياسر  يادـص  نونکات  ایآ  میا ؟ هتفگ  کیبل  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هب  راب 
نیمز رب  وا  رما  میناد  یم  ایآ  میتسه ؟ انـشآ  وا  ياه  هتـساوخ  اب  اـیآ  تسا ؟ نشور  اـم  يارب  تیودـهم  گـنهرف  هب  نتخادرپ  ترورض 

؟ میتسه شیوخ  يایند  لوغشم  ام  هدنام و 

ماما ربارب  رد  همه   (1)( ْمِهِماَمِِإب ٍساَنُأ  َّلک  وُعْدَن  َمْوی   ) هفیرش هیآ  ساسارب  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

ص:102

روشحم تمایق  يادرف  رد  شنامز  ماما  اب  یهورگ  ره  : » دـنا هدومرف  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هیآ 71 . ءارسا ، هروس  - 1
يذلا مُهُماما  : » دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تایاور  رد  ص10 . ج8 ، راونألاراحب ، دوش .» یم 

ج5، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداـحا  مجعم  ص536 ؛ ج1 ، یفاک ، هناـمز ؛ » لـها  مئاـق  وه  مِهرُهظا و  نیب 
ص232.
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دیاـب هک  دـسر  یم  ارف  يزور  مکیلع » مهباـسح  مکیلا و  قـلخلا  باـیا  و   » هعماـج تراـیز  زا  زارف  نیا  ساـسارب  میلوئـسم و  ناـمنامز 
هیلع لضفلاوبا  نوچ  يا  هداز  ماما  ربکا و  یلع  هدازهش  یتح  دارفا  همه  هک  میا  هتخومآ  البرک  زا  .میشاب  نامنامز  ماما  هب  يوگخـساپ 

.دزاب یم  گنر  ادخ  تجح  تساوخ  ربارب  رد  اه  هتساوخ  همه  .دوش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يادف  دیاب  اهزیچ  همه  مالسلا و 

؟ تسوا روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  نامز  ماما  هتساوخ  نیرت  مهم  دناد  یمن  یسک  هچ  و 

اهدیما اه و  میب  . 2

ياه ناسنا  دـننام  زین  ام  هک  دور  یم  نآ  میب  ادـتبا  تبرغ ، نرق  هدزاود  ندـش  يرپس  تبیغ و  ناـمز  زا  اـه  نرق  تشذـگ  هب  هجوت  اـب 
هلمج زا  ام  میراودیما  رایسب  تفگ : دیاب  نارود  نیا  یسایس  یعامتجا و  تیعضو  هب  هجوت  اب  اما  .میا  هتشاذگ  اهنت  ار  نامماما  هتشذگ 

نارای

ص:103
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.میا هدرک  ایهم  شروهظ  يارب  ار  هنیمز  هک  میشاب  وا  یقرشم 

، ینیـسح سلاجم  زا  یخرب  رد  دراد ؛ دوجو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادرازع  سلاجم  هب  تبـسن  مه  يدـیما  میب و  تسا  ینتفگ 
یهاو تسس و  بلاطم  سلاجم ، زا  یخرب  رد  .دوش و  یمن  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شدنزرف  زا  ینخـس  چیه 
يارب اعد  مه  سلاجم  زا  یـضعب  .دوش و  یم  نایب  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تیاضر  اب  فلاخم  هک 

!!! دننک یم  لوکوم  دوخ  هتساوخ  نیرخآ  سلجم و  ياهتنا  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

تیب لها  ناـبحم  ناقـشاع و  .تشاد  زیهرپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  سلاـجم  زا  اـه  تفآ  اـه و  بیـسآ  ماـمت  زا  دـیاب  هک  یلاـح  رد 
دننام تسا و  ناگمه  مهم  فیاظو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  يارب  ندرک  اعد  دننادب : تراهط  تمـصع و 

هک تسا  هناگ  جنپ  ياهزامن  دننام  هکلب  دوش ، طقاس  نارگید  زا  يا  هدـع  نداد  ماجنا  اب  دـشاب و  ییافک  بجاو  هک  تسین  تیم  زامن 
(1) .تسا مزال  ناگمه  رب 

ملاع رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نینچ  مه 
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ص438. ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
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ملق دییوگب و  نخس  وا  هرابرد  دیناوت  یم  ات  تسا ، مولظم  شیوخ  رصع  رد  ام  يدهم  دندومرف …« : مق  ناگرزب  زا  یکی  هب  هفـشاکم 
رد همه  نیموصعم  تارضح  نوچ  .دیا  هتفگ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  همه  هرابرد  دییوگب  وا  تیـصخش  هرابرد  هچنآ  دینک ، ییاسرف 

دیکأت زاب  دوش … هتفگ  وا  هرابرد  بلاطم  تسا  راوازس  تسام  يدهم  رصع  رـصع ، نوچ  دنتـسه و  یکی  تماما  تیالو و  تمـصع ،
تشوـن و شا  هراـبرد  دـیاب  هدـش  هتفگ  هتـشون و  هـچنآ  زا  شیب  .دیـسیونب  دـییوگب و  نخـس  داـیز  اـم  يدـهم  هراـبرد  هـک  مـنک  یم 

.(1)« تفگ

هیلع هللادـبع  یبا  بئاصم  رب  مشچ  کی  اب  ینیـسح  نارادازع  دـنک و  فعاـضم  ار  روهظ  قوش  راـظتنا و  روش  دـیاب  اروشاـع  نیارباـنب 
هیلع نیسح  يازع  قریب  روهظ ، هب  منرتم  نابل  اب  راب و  کشا  نامشچ  اب  .دننک  دصر  ار  روهظ  ياه  قفا  رگید  مشچ  اب  هیرگ و  مالـسلا 
يوس هب  رگید  تسد  اب  هنیس و  رس و  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياثر  رد  تسد  کی  اب  هتفرگ و  شود  هب  ار  راظتنا  زبس  مچرپ  مالـسلا و 

(2) .دننک اعد  روهظ  يارب  نامسآ 
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ص59. هیدهم ، هفیحص  - 1
ص14. راظتنا ، بتکم  اروشاع  - 2
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نیسح ای  دیایب  يدهم  دوش  یک 

نیسح ای  دیاشگ  وا  ار  البرک 

وا يان  زا  وت  ياوآ  دوش  یک 

نیسح ای  دیآ  هبعک  رانک  رد 

نیسحلا تاراثل  ای  اب  دوش  یم 

نیسح ای  دیامن  اپرب  یتضهن 

ماقتنا نمشد  دریگ ز  دوش  یک 

نیسح ای  دیارس  يزوریپ  رعش 

رگج نوخ  ناوخ  هضور  نآ  دوش  یک 

(1) نیسح ای  دیازف  ار  لد  نیا  زوس 
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یتاعلاطم عبانم 

زا یخرب  هک  دراد  دوجو  هطبار  نیا  رد  یبسانم  دنمدوس و  رایـسب  ياه  باتک  تسا ، مادقا  تسد  رد  رثا  نیا  ددـجم  پاچ  هک  نونکا 
: مینک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دنویپ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ار  نانآ 

داینب تاراشتنا  مق ، هحفص ،  320 یعقر ، لوا 1383 ، پاچ  تیودهم ، یـصصخت  زکرم  ناققحم  زا  یعمج  ون ، یلمأت  راظتنا  اونین و  . 1
نفلت 7737801_0251 دوعوم ، يدهم  یگنرف 

.روضح تاراشتنا  مق ، هحفص ،  72 یعقر ، ، 1385 مراهچ ، پاچ  ییاقآ ، دیسروپ  دوعسم  راظتنا ، اروشاع و  . 2

.بوبحم رهم  تاراشتنا  نارهت ، هحفص ،  32 یعقر ، مود 1385 ، پاچ  یبارهس ، قداص  راظتنا ، ربعم  اونین  . 3

، یمرهج یمیرک  هللا  تیآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نیب  يا  هسیاقم  یـسررب  . 4
.یجگنا هللا  تیآ  دجسم  زیربت ، هحفص ، یعقر 64  لوا 1381 ، پاچ 

.ناتسین باتک  نارهت ، هحفص ، یعقر 58  ، 1382 موس ، پاچ  ینیسح ، یبتجم  دیس  يدهم ، ات  نیسح  اب  . 5
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.داجسلا رون  تاراشتنا  مق ، هحفص ، ییوتلاپ 64  لوا 1381 ، پاچ  یناریا ، نیسح  روهظ ، ات  رهظ  زا  . 6

.قذاح رشن  مق ، هحفص ، یبیج 48  لوا 1385 ، پاچ  نایتاره ، یلع  رتکد  راظتنا ، بتکم  اروشاع  . 7

يریزو 150 لوا 1380 ، پاچ  یناهفـصا ، یقاب  اضر  دـمحم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  راثآ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تاـیانع  . 8
.مق هحفص ،

، مق هحفص ،  280 یعقر ، لوا 1383 ، پاچ  يدیهش ، رصان  مالسلا ، هیلع  نیسح  ياثر  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  قارف  . 9
.حور رشن 

.توهال تاراشتنا  نارهت ، هحفص ، یعقر 96 لوا 1383 ، پاچ  يرفعج ، ملاس  سابعلا ، لضفلاوبا  ترضح  نامز و  ماما  . 10

، مق هحفص ،  64 یعقر ، لوا 1383 ، پاچ  نایداؤف ، اضر  دـمحم  مالـسلا ، اهیلع  بنیز  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  . 11
.حور رشن 

، یعقر لوا 1384 ، پاچ  نایداؤف ، اضر  دمحم  مالـسلا ، هیلع  سابع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  دـنویپ  تمارک ، هنارک  . 12
.بوبحم رهم  تاراشتنا  نارهت ، هحفص ،  120
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ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق  . 1

هغالبلا جهن  . 2

.ق _. 1419ه هموصعملا ، هدیس  هسسؤم  مق ، رثالا ، بختنم  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 3

.ق _. 1404ه هیمالسا ، پاچ  نارهت ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 4

.ق _. 1417 ه تثعب ، هسسؤم  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، . 5

.ش _. 1357ه هیوضترم ، فجن ، تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  یمق ، . 6

.ق _. 1408ه مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  مق ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، . 7

.1364 یضر ، فیرش  مق ، لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  هیوباب ، نیسح  نب  یلع  نبا  دمحم  قودص ، . 8

.ش _. 1378ه ناهج ، تاراشتنا  نارهت ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، خیش  . 9

.ش _. 1395ه هیمالسالا ، بتکلا  راد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، . 10

.ش 1362 ه ._ هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  مق ، یلاما ، قودص ، . 11
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.1385 یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  . 12

.ق _. 1401ه رادیب ، تاراشتنا  مق ، رثألا ، هیافک  دمحم ، نب  یلع  یمق ، يزار  زازخ  . 13

.ق _. 1411ه یمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، يدهملا ، ثیداحالا  مجعم  نارگید ، یلع و  یناروک  . 14

1384 نارکمج ، تاراشتنا  مق ، ینیوزق ، يرئاـح  يدـهم  دیـس  همجرت  مراـکملا ، لاـیکم  یقت ، دـمحم  دیـس  یناهفـصا ، يوسوم  . 15
.ش _. ه

.ش _. 1380 ه رئاز ، مق ، باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 16

1397 قودـصلا ، هبتکم  نارهت ، یناـمعن ، تبیغ  یناـمعن ، بنیز  یبا  هب  فورعم  بتاـک  رفعج  نـب  مـیهاربا  نـب  دـمحم  یناـمعن ، . 17
.ش _. ه

.ق  1399 رکفلا ، ملاع  هبتکم  رصم ، هرهاق  رظتنملا ، رابخا  یف  رردلا  دقع  ییحی ، نب  فسوی  یعفاشلا ، یسدقملا  . 18

.خیرات یب  رئاخذلا ، راد  مق ، همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  . 19

.ش _. 1370 ه هیمالسا ، بتکلا  راد  مق ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحا  یقرب ، . 20

.ق _. 1400ه يدومحم ، هسسؤم  مق ، نیطمسلا ، دئارف  دمحم ، نبا  یلع  یناسارخ ، ینیوج  . 21

.ش _. 1379 ه همالع ، مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نب  دمحم  یناردنزام ، . 22
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.ق _. 1411ه یمالسا ، فراعم  مق ، یسوط ، هبیغلا  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 23

.ش _. 1365ه هیمالسا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 24

.ق _. 1412ه یضر ، فیرش  تاراشتنا  اج ، یب  بولقلا ، داشرا  نسحلا ، یبا  نبا  نسح  یملید ، . 25

.ق _. 1409 ه تیبلا ، لآ  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نبا  دمحم  یلماع  . 26

.ش _. 1362ه دیون ، تاراشتنا  نارهت ، هعجرلا ، تابثا  یف  هعجهلا  نم  ظاقیالا  نسح ، نبا  دمحم  یلماع  . 27

.خیرات یب  هیملع ، هناخپاچ  مق ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  هابثا  نسح ، نبا  دمحم  یلماع  رحلا  . 28

.ش _. 1377ه نارکمج ، سّدقم  دجسم  مق ، بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  يرون ، یسربط  . 29

.اج یب  ات ، یب  بئاغلا ، هجح  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  یلع ، يرئاح ، يدزی  . 30

.ات یب  اج ، یب  مالسا ، رشنلا  راد  تعجر ، هعیش و  اضر ، دمحم  یسبط ، . 31

.ق _. 1422ه رکفلا ، راد  مق ، مکاح ، كردتسم  يروباشین ، هللادبع  نب  دمحم  هللادبع  یبا  ظفاح  . 32

، یلع یمرهج ، یمیرک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  نیب  يا  هسیاـقم  یـسررب  . 33
.1381، یجگنا دجسم  زیربت ،
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رکاذ مق ، ناسحلا ، يرقبعلا  زا  نیسح ) ماما  راثآ  نامز و  ماما  تایانع   ) رصع یلو  ترضح  تاکرب  اضر ، دمحم  یناهفـصا ، یقاب  . 34
.1381 يدهملا ،

.1382 نارکمج ، سّدقم  دجسم  مق ، رظتنم ، ماما  هب  تالسوت  رد  ربکا  زوف  رقابدمحم ، ازریم  ینامیا ، هیقف  . 36

.ق _. 1409ه یمالسا ، ياه  شهوژپ  سدقم ، دهشم  ایبنألا ، صصق  نیدلا ، بطق  يدنوار ، . 37

.ش _. 1327ه ناملس ، اضر  دمحم  رشان  قارع  یمزراوخ ، لتقم  یمزراوخ ، بطق  دمحا  نبا  قفوم  . 38

.ش _. 1380ه باتک ، ناتسوب  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، . 39

مامالا هسردـم  مق ، هرهاطلا ، هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاـظلا  تاـیآلا  لـیوأت  یفجن ،)  ) یلع نیدـلا  فرـش  دیـس  يداـبآرتسا ، ینیـسح  . 40
.مشش نرق  يدهم ،

.ات یب  هیردیح ، هناخپاچ  فجن ، میدق ، پاچ  تاجردلا ، رئاصبلا  رصتخم  نامیلس ، نب  نسح  نیدلازع  یّلح ، . 41

.ش _. 1375ه ثارتلا ، أایحأل  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، رئازلا ، حابصم  یسوم ، نب  یلع  سوواط  نبا  دیس  . 42

.ش _. 1377ه نارکمج ، سّدقم  دجسم  مق ، تمحر ، باحس  لیعامسا ، خیش  يدزی ، . 43
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هعماج هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  مق ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرح ، هبعـش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  . 44
.ات یب  نیسردم ،

.1380 يردیح ، یشورفباتک  فجن ، عیارشلا ، للع  هیوباب ، نب  دمحم  رفعجوبا  . 45

ریخا 1384. پاچ  1373 و  ثارتلا ، ءایحا  هورگ  نارهت ، يدهملا ، هیافک  هدیزگ  يراوزبس ، يوسوم  یحولریم  . 46

.1380 یگنهرف ، یملع  اج ، یب  مثع ، نبا  حوتفلا  یلع ، نب  دمحم  یفوک ، مثعا  نبا  . 47

.1374 هوسا ، نارهت ، هّدوملا ، عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، . 48

.1371 نارکمج ، سّدقم  دجسم  مق ، يدهم ، دای  دمحم ، يزاریش ، یمداخ  . 49

.ق _. 1418ه تاعوبطملل ، یملعألا  نانبل ، توریب  كولملا ، ممالا و  خیرات  هب  فورعم  يربط  خیرات  . 50

.ق  1412 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، ماکحالا ، بیذهتلا  یسوط ، خیش  . 51

.يدهلاراد یگنهرف  هسسوم  مق ، ، 1385 تایح ، بآ  يرصان ، . 52

.ش _. 1377ه یضر ، فیرش  مق ، نیسحلا ، نسحلا و  لاوحا  یف  نیطبسلا  یلاعم  يدهم ، دمحم  يرئاح ، . 53
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,

تخانـش تیودهم و  فراعم  شرتسگ  ياتـسار  رد  مق  ناتـسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب 
هیملع هزوح  تیودهم  یصصخت  زکرم  دیتاسا  ناسانشراک و  زا  يریگ  هرهب  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رتشیب  هچره 

رد داینب  هریدم  تایه  تسایر  و  هزع ) دیز   ) یتئارق نیملسملا  مالسالا و  تجح  ترـضح  راوگرزب  داتـسا  ییانما  تایه  تسایر  اب  مق ،
.دیامن یم  تیلاعف  هتاکرب ) تماد   ) يدیعس هللا  تیآ  ترضح  مرتحم  هعمج  ماما  مق ، ناتسا 

.دیریگب سامت  ام  اب 

02537839852 سکفلت :  - 02537841301  - 02537837592 ناردارب :

02537837139  - 02537837138 نارهاوخ :

http://qum.mahdi313.org

http://qom.mahdaviat.ir
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امش هب  داینب  تامدخ 

يراکمه يروای و  يدهم  تراک  رودص   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يراختفا  مداخ  ناونع  هب  امـش  تیوضع  .1
؛) ّتیودهم هصرع  رد  لاّعف 

؛ تیودهم یشزومآ  ياه  هرود  رد  تکرش  .2

؛ امش يودهم  تاعالطا  یناسر  زور  هب  .3

؛ امش هب  یگنهرف  ياه  هتسب  ءادها   . 4

؛ یملع ياه  تسشن  تفرعم و  ياه  هقلح  واه  شیامه  رد  روضح  .5

.تیودهم تاهبش  تالاوس و  هب  ییوگخساپ  .6

يروای يدهم  حرط  رد  تکرش 

رگیدرد هک  یمهردرازهزا  تسارتهب  ، دوش فرـصم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ندیـسر  هاررد  هک  مهرد  کـی  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
(. ،ج1،ص538 یفاک لوصا  .ددرگ ( فرصریخ  ياههار 

یتح دوخ ؛ یلام  ياهکمک  ءادـهااب  هام  ره  روای ، يدـهم  يراختفا و  مداـخ  ناونع  هب  تیوضع  تراـک  تفاـیرد  اـب  دـیناوت  یم  اـمش 
.1 تروص : هب   ) ناموت هامره 5000 صاصتخا 
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لجع دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  داینب ،) هب  هعجارم  . 3 باسح ؛ هب  زیراو  . 2 زادرپدوخ ؛ هاگتـسد  طسوت  تراک  هب  تراک 
فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  تیودهم و  فراعم  شرتسگ  تهج  رد  ار  مق  ناتـسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.دییامن يرای  اهبیسآ  زا  يریگولج 

داینب ماـنب   ) 6037991199524814 یلم : کـناب  يابیـس  تراـک  هرامـش   _ 0108013183007 یلم : کناب  يابیـس  باـسح  هراـمش 
( مق ناتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف 

يدهم ترـضح  یگنهرف  داینب  مانب   ) 610433777000 تلم : کناب  تراک  هرامـش   _ 33930497189 تلم : کناب  باسح  هراـمش 
( مق ناتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم 
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 « فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا   » گرزب هقباسم 

لیوحت لیذ  زکارم  هب  هتـشاذگ و  تکاپ  کی  لخاد  رفن  ره  يارب  ناـموت  رازه  غلبم  اـب  هارمه  ار  همانخـساپ  هقباـسم  رد  تکرـش  يارب 
: دیهد

یگنهرف داینب  ، 109 كالپ مهن ، یعرف  یلعقـشع ) ، ) مجنپ هچوک  نادرمراهچ ،)  ) بالقنا نابایخ  مق ، یناشن : هب  داـینب  يزکرم  رتفد  . 1
؛ مق ناتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح 

ترـضح یگنهرف  داینب  نارهاوخ  رتفد  ، 2 هقبط یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  نآرقلاراد  هللا ، حور  نادـیم  شبن  مق ، نارهاوخ : رتفد  . 2
37837138؛ نفلت فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 

؛ مق ناتسا  دجاسم  یگنهرف  ياه  نوناک  هیلک  . 3

.دنا هتشاذگ  امش  رایتخا  رد  ار  هقباسم  باتک  هک  یتائیه  . 4

اب یمـسارم  رد  رگید  هدـنزرا  زیاوج  البرک و  هرمع و  هنیزه  کـمک  لـیبق  زا  يزیاوج  هعرق  دـیق  هب  هقباـسم  ناگدـنرب  زا  رفن  هب 313 
.ددرگ یم  ادها  نازیزع  امش  هیلک  روضح 

25/10/1392 همانخساپ : لاسرا  تلهم 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تدالو  مایا  زئاوج : ءادها  شیامه و  يرازگرب 
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 _ يا هنیزگراهچ  تالاؤس  _ 

: تسا نآرق  هناوتشپ  دنس و  وا  . 1

يدهم ماما  ب: نیسح                 ماما  : فلا

یلع ماما  د: ربمایپ                          ج:

؟ دش قالطا  يدهم  ماما  هب  يزور  هچ  رد  مئاق  بقل  . 2

اروشاع زور  ب: هلهابم                 زور  فلا :

ضرالا وحد  زور  د: ریدغ                     زور  ج:

". منک یم  يرپس  وا  تمدخ  ابار  مرمع  همه  منک  كرد  ار  يدهمرگا  :" تسیک زا  ثیدح  نیا  . 3

قداص ماما  ب: نیسح                 ماما  : فلا

ربمایپ د: اضر                      ماما  ج:

: تسا يدهم  ماما  مالک  نیلوا  . 4

ارهز ترضح  دای  ب: نآرق                       فلا :

هبعک تمرح  د: نیسح              ماما  دای  ج :

؟ تسیچ يدهم  ماما  هاپس  راعش  . 5

هعیبلا هللا ب: هللا                    هیقب  فلا :

هللا ترصن  د: نیسحلا            تاراثلای  ج :

؟ تسیچ نابعش  همین  بش  رد  لمع  نیرت  تیلضفاب  . 6

لسغ ب: يدهم         ماما  ترایز  : فلا

نیسح ماما  ترایز  د: اعدوزامن                      ج :

؟ دنک یم  نایب  يدهم  ماما  تایانع  بلج  بجوم  ار  هدیصق  نیا  ندناوخ  ینیما  همالع  . 7
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حاتفلاوبا ب: سدنرع               نبا  فلا :

سواط نبدیس  د: یلح                  همالع  ج :

؟ تسیک ، دنک یم  تعجر  هک  یموصعم  نیلوا  . 8

یلع ماما  ب: نیسح                 ماما  : فلا

ارهز ترضح   : د نسح                   ماما  ج :
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.دنک فعاضمار  قوشو … روش … دیاب  اروشاع  . 9

يودهم ینیسح -  ب: روهظ              راظتنا - : فلا

عامتجا درف - نابعش د: همین  نشج  يرادازع -  ج :

.دوش یم  لصاح  … نیرتهب قح  تجح  نیرخآروهظ  اباروشاعرهظ  دنویپ  زا  . 10

تصرف ب : يزاس                هنیمز  : فلا

بالقنا د : مایپ                           ج :

: ....................... یگداوناخ مان  مان ......... :

تالیصحت ............... : نازیم  ردپ                 .......... : مان 

سامت .......................... : هرامش 

قیقد .................................... : یناشن 

................................................

فیدر

فلا

ب

ج

د

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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